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Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на Социјалистичка Ре -
публика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПРИПРАВНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за приправниците, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 март 1978 година. 

Број 06-880 
28 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРM, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИПРАВНИЦИТЕ 

Член 1 
Со овој закон се утврдува обврска на основ-

ните и другите организации на здружениот труд, 
работните заедници на: банките, заедниците на 
осигурување, земјоделските и други задруги, само-
управните интересни заедници и други самоуправ-
ни организации и заедници, како и на работните 
заедници на органите на општествено-политичките 
заедници, општествено-политичките организации и 
други општествени организации (во натамошниот 
текст: организации и заедници), под определени 
услови да примаат приправници на неопределено, 
односно определено време, како и основните пра-
шања во врска со вршењето на приправничкиот 
стаж и полагањето на стручниот испит. 

Член 2 
Лицата кои завршиле средно, више и високо 

образование за да стекнат искуство за самостојно 
работење во рамките на своето стручно образова-
ние, односно насока, засноват работен однос како 
приправници. 

Приправниците имаат исти права, обврски и 
одговорности како и другите работници во органи-
зациите и заедниците во зависност од работите, 
односно работните задачи што ги вршат. 

Член 3 
Работниците во организациите и заедниците со 

самоуправен општ акт, во согласност со законот, 
ги утврдуваат работите, односно работните задачи 
за чие самостојно вршење е неопходно претходно 
испробување, како и бројот на приправниците 
според степенот и видот на образованието, време-
траењето на приправничкиот стаж, начинот на 

оспособувањето, учеството во распределбата на 
средствата за лични доходи и начинот на пола-
гање на стручниот испит. 

Член 4 
Оспособувањето за самостојно вршење на ра -

боти, односно работни задачи во својство на при-
правник (приправнички стаж) не може да трае по-
долго од 12 месеци, доколку со закон поинаку не е 
определено. 

Отсуството на приправникот подолго од 30 дена 
не се засметува во траењето на приправничкиот 
стаж. 

Член 5 
Приправникот заснова работен однос на не-

определено време, ако со самоуправниот општ акт 
е утврдено дека по завршениот приправнички стаж 
и положениот стручен испит ќе се распореди за 
вршење на работите, односно работните задачи 
утврдени со тој акт. 

Член 6 
Организациите и заедниците се должни секоја 

календарска година да примаат приправници на 
неопределено време, во согласност со планот и 
програмата за развој, потребата од подобрување на 
квалификационата структура на вработените и 
природниот одлив на стручните кадри. 

Член 7 
Организациите и заедниците се должни во те-

кот на една календарска година да примат н а ј -
малку: 

— еден приправник ако имаат до 60 вработени 
работници; 

— еден приправник на натамошни 100 врабо-
тени работници; 

— еден приправник на секои натамошни 150 
вработени работници; 

— еден приправник на секои натамошни 250 
со над 1.000 вработени работници. 

Член 8 
Со самоуправен општ акт, а во согласност со 

Законот, се утврдува засновање на работен однос 
на приправникот на определено време, во случај 
кога приправничкиот стаж е услов за полагање 
на соодветен стручен испит. 

Член 9 
Организациите и заедниците кои имаат потре-

ба од одреден број на приправници, а немаат мож-
ност да ги оспособат за самостојно вршење на ра-
боти, односно работни задачи, засновуваат работен 
однос со приправниците и ги упатуваат на оспосо-
бување во други организации и заедници. 

Организациите и заедниците од став 1 на овој 
член врз основа на договор ги утврдуваат заеднич-
ките основи и мерила за уредување на определени 
права, обврски и одговорности на приправниците. 

Член 10 
Организациите и заедниците се должни н а ј -

доцна до 30 ноември во тековната година да го 
утврдат бројот на приправниците по степен и вид ' 
на образование и да донесат одлука за засновање 
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работен однос со потребниот број приправници во 
наредната година. 

Врз основа на одлуката од став 1 на овој член, 
организациите и заедниците се должни да ги обја-
ват во оглас, односно конкурс условите што при-
правникот треба да ги исполнува за вршење на 
работи, односно работни задачи бза кои се заснова 
работен однос. 

Член 11 
Ако по објавениот оглас, односно распишаниот 

конкурс не биде избран никој, или не биде избран 
потребниот број на приправници, веднаш се обја-
вува нов оглас односно се распишува нов конкурс, 
се до засновање на работен однос со потребен број 
на приправници. 

Член 12 
Учеството на приправникот во распределбата 

на средствата за лични доходи се регулира со са-
моуправен општ акт на организацијата и заедни-
цата врз основа на резултатите од неговиот труд 
и личен придонес. 

Член 13 
Организациите и заедниците, според своите по-

треби и специфичности на работите и работните 
задачи, донесуваат план и програма за полагање 
на стручен испит на приправниците. 

Преку стручниот испит се врши проверка на 
општата и стручната оспособеност на приправни-
кот за самостојно вршење на работите и работните 
задачи за кои приправникот заснова работен однос. 

Член 14 
Стручниот испит се полага пред комисија 

која ја формира организацијата и заедницата од 
редот на своите работници. 

Членови на комисијата можат да бидат само 
работници кои имаат на јмалку ист степен и вид на 
образование како и приправникот. 

Ако организацијата и заедницата немаат ра-
ботници со ист степен и вид на образование како 
и приправникот, за членови на комисијата може 
да се ангажираат работници од друга организација 
и заедница. 

Член 15 
Приправникот го полага стручниот испит н а ј -

доцна до истекот на приправничкиот стаж, утвр-
ден со самоуправниот општ акт на организацијата 
и заедницата. 

Ако приправникот од став 1 на овој член не 
го положи стручниот испит, има право уште еднаш 
да го полага до истекот на предвидениот приправ-
нички стаж. 

Доколку и при повторното полагање не пока-
ж е задоволителни резултати, со денот кога и по 
втор пат не го положил стручниот испит му пре-
станува работниот однос и може повторно да за -
снова работен однос како приправник. 

Член 16 
Приправникот кој засновал работен однос на 

неопределено време, по положениот стручен испит, 
се распоредува на соодветни работи, односно ра -
ботни задачи. 

Член 17 
На приправникот кој засновал работен однос 

на определено време, согласно со член 8 од овој 
закон, со истекот на времето определено за при-
правнички стаж му престанува работниот однос. 

Приправникот од став 1 на овој член, кој до 
истекот на времето определено за приправнички 
стаж со успех не го положил стручниот испит, има 
право по истекот на ова време, во рок од 3 месеци 
повторно да го полага. 

Доколку и при повторното полагање не покаже 
задоволителни резултати, може повторно да засно-
ва работен однос како приправник во истата или 
друга организација и заедница. 

Член 18 
Собранието на општината по барање од орга-

низацијата и заедницата може делумно или на-
полно да ја ослободи за една или повеќе години 
од обврската за прием на приправници, под услов 
да бидат образложени причините за ослободување 
од обврската. 

Член 19 
Организациите и заедниците се ослободуваат 

од плаќање на данок од личниот доход и придо-
неси од личниот доход на приправниците, освен 
придонесот за здравствено осигурување и пензи-
ско-инвалидско осигурување. 

Организациите од став 1 на овој член се осло-
бодуваат од плаќање на данок на доход и придо-
неси на доходот, со исклучок на придонесот за 
здравствено осигурување, за сразмерниот дел од 
доходот што се однесува на приправниците. 

Сразмерниот дел од доходот, во смисла на став 
2 од овој член, се утврдува кога од износот на до-
ходот што претставува основица за пресметување 
на данокот на доход и придонесите од доходот, ќе 
се утврди делот што се однесува на приправниците 
сразмерно на учеството на распоредените лични 
доходи на приправниците во вкупно распоредените 
лични доходи во организацијата за соодветниот 
пресметковен период. 

Член 20 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок правното лице од член 1 на овој за-
кон: 

— ако на приправникот му утврди помали пра-
ва, од правата на другите работници (член 2 став 2); 

— ако не ги утврди работите, односно работ-
ните задачи за кои приправникот се оспособува за 
самостојно работење (член 3); 

— ако го утврди приправничкиот стаж подол-
го од 12 месеци (член 4); 

— ако не прими определен број на приправ-
ници (член 7); 

— ако во определениот рок не го утврди бројот 
на приправниците по степен и вид на образова-
ние или не го објави огласот, односно конкурсот 
(член 10); 

— ако не објави нов оглас, односно не распи-
ше нов конкурс {член 11); 

— ако не му овозможи на приправникот, до 
истекот на приправничкиот стаж, да го полага 
стручниот испит (член 15). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз -
ни и одговорното лице со парична казна до 3.000 
динари. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз -
ни и одговорното лице во органот на управата, 
другите државни органи и стручните служби на 
општествено-политичките организации со парична 
казна до 3.000 динари. 

Член 21 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок правното лице од член 1 на овој за-
кон: 

— ако не донесе план и програма за полагање 
на стручниот испит (член 13 став 1); 

— ако за членови на комисијата бидат избра-
ни работници кои немаат ист степен и вид на обра-
зование како и приправникот (член 14 став 2). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице со парична казна во износ 
од 1.500 динари. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз -
ни и одговорното лице во органот на управата, 
другите државни органи и стручните служби на 
општествено-политичките организации со парична 
казна до 1.500 динари. 
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Организациите и заедниците се должни да го 

усогласат самоуправниот општ акт со одредбите на 
овој закон, најдоцна во рок од 6 месеци од денот 
на неговото влегување во сила. 

Член 23 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи: 
Законот за задолжително примање на при-

правници („Службен весник на СРМ" бр. 45/72 г.). 

Член 24 • 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

113. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБО-
ТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕТО ВО СЛУЧАЈ 

НА НЕВРАБОТЕНОСТ 

Се прогласува Законот за вработувањето и 
осигурувањето во случај на невработеност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот ка 
здружениот труд, одржана на 28 март 1978 година. 

Број 06-881 
28 март 1978 година 

ч Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски* е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕТО 

ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат правата и обврски-

те на работниците во основните организации на 
здружениот труд, во работните заедници и во дру-
гите самоуправни организации и заедници, на ра-
ботните луѓе и општествено-политичките заедници 
во врска со остварувањето на правото на работа; 
се утврдува обврска за основање на самоуправни 
интересни заедници на вработувањето, начелата за 
организацијата и за меѓусебните односи во нив и 
се уредува правото на осигурување во случај на 
привремена невработеност. 

Член 2 
Вработувањето, како составен дел на развој -

ната политика, го утврдуваат и спроведуваат ра-
ботниците во основните организации на здруже-
ниот труд, во работните заедници и во другите 
самоуправни организации и заедници (во натамош-
ниот текст: основни организации) кои, во рамките 
на вкупниот општествено-економски развој, созда-
ваат услови за остварување на правото на работа. 

Член 3 
Основните организации при планирањето на 

својот развој и општествено-политичките заедни-
ци при планирањето на општествено-економскиот 
и социјалниот развој утврдуваат основи за: созда-
вање поповолни услови за работа и вработување, 
планирање и планско подготвување на потребни-
те стручни кадри и усогласување на вработеност 
и вработувањето со потребите на технолошкиот на-
предок и структурните промени на стопанството. 

При оценката на стопанскиот и општествениот 
развој, општествено-политичката заедница ги со-
гледува состојбите во областа на вработувањето на 
своето подрачје и презема соодветни мерки. 

Член 4 
Заради задоволување на своите лични и заед-

нички потреби и интереси во вработувањето и оси-
гурувањето за време на привремена невработеност, 
работниците, работните луѓе и граѓаните основаат 
самоуправна интересна заедница за вработување 
(во натамошниот текст: заедница за вработување) 
и ги утврдуваат, врз начелата на заемност и соли-
дарност, правата по основ на минатиот труд, сво-
ите заеднички и поединечни обврски спрема таа 
заедница и заедничките и поединечните права што 
ги остваруваат во неа. 

Член 5 
Посредување при вработувањето вршат само 

заедниците на вработувањето-. 
Заедницата за вработување, на лицата што 

бараат вработување им дава стручна и друга по-
мош во врска со вработувањето и изборот на за-
нимањето. 

Член 6 
Работниците и работните луѓе имаат право на 

осигурување и други права за време на привре-
мена невработеност, под услови утврдени со овој 
закон, општествениот договор, самоуправната спо-
годба за основање и статутот на заедницата за вра-
ботување. 

Член 7 
Работите што заедницата за вработување ги 

врши во врска со вработувањето и осигурувањето 
за време на привремена невработеност се од по-
себен општествен интерес. 

Член 8 
Со општествен договор можат да се уредуваат 

прашањата од поширок заеднички интерес или од 
општ општествен интерес во врска со вработеноста 
и вработувањето. 

II. ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 9 
Основната организација, во рамките на своите 

планови за работа и развој, ги утврдува бројот и 
структурата на работниците за годишните и сред-
норочните потреби, како и мерките за обезбеду-
вање на тие потреби. 

Делот на планот во кој се утврдуваат годиш-
ните потреби од работници основната организација 
го доставува до надлежната заедница на врабо-
тувањето најдоцна до 31 јануари во тековната го-
дина, а среднорочните потреби во роковите утвр-
дени за изработка на среднорочните планови за 
развој на општината. 

Член 10 
Заедницата за вработување, врз основа на пла-

новите за работа и развој на основните организа-
ции, утврдува план за вработување во кој се пред-
видуваат заедничките цели и задачи на вработу-
вањето, мерките и начинот на нивното оствару-
вање. 
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Член 11 
Со општествен договор за вработување се усо-

гласува самоуправното уредување на: условите и 
критериумите за приоритет при вработувањето, 
вработувањето на работниците за чија работа пре-
станала потребата во основната организација, ус-
ловите за поголема територијална подвижност, 
вработувањето и работното ангажирање на работ-
ниците што се враќаат од привремена работа во 
странство, вработувањето на инвалидизирани лица 
и др. 

Член 12 
Основната организација е должна на заедни-

цата за вработување на чие подрачје е седиштето 
на организацијата, односно на чие подрачје се нао-
ѓа нејзиниот дел (продавница, дуќан, експозитура, 
склад, агенција и др.) да го пријави секој преста-
нок на работнрхот однос на работникот во рок од 
5 дена од денот на донесувањето на одлуката за 
престанок на работниот однос. 

Пријава во смисла на став 1 на овој член е 
должен да поднесе и работниот човек кој врши 
дејност со личен труд и средства во сопственост 
на граѓани. 

Образецот на пријавата за престанок на работ-
ниот однос на работникот го пропишува републич-
киот секретар за труд. 

Единиците и установите на Југословенската 
народна армија и Територијалната одбрана, орга-
ните за внатрешни работи и народната одбрана не 
се должни да поднесуваат пријава во смисла на 
став 1 на овој член. 

Член 13 
Заедницата за вработување најдоцна во рок од 

6 дена по добивањето на пријава за потребата за 
засновање на работен однос е должна: 

1) да ги извести, на начин утврден со закон и 
општествен договор, лицата што бараат вработу-
вање; 

2) да ја извести основната организација, од-
носно работниот човек кој врши дејност со личен 
труд и средства во сопственост на граѓаните дека 
има работници кои по своите стручни подготовки 
и работни способности ги исполнуваат утврдените 
услови, како и да достави податоци за лицата што 
бараат вработување а кои се јавиле на конкурсот, 
односно огласот, согласно со општествениот дого-
вор. 

Ако заедницата за вработување нема во еви-
денцијата соодветни работници што ги исполнуваат 
утврдените услови должна е за тоа веднаш да ј а 
извести основната организација, односно работниот 
човек кој врши дејност со личен труд и средства 
во сопственост на граѓаните и републичката заедни -
ца заради обезбедување на потребните работници 
од подрачјата на други заедници на вработувањето. 

Заедницата за вработување може на основната 
организација да и понуди преку стручно оспособу-
вање, односно со преквалификација на лицата кои 
бараат вработување да и ги обезбеди потребните 
работници. 

III. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 14 
Работниците во основните организации на здру -

жениот труд и во работните организации што вр-
шат работи од заеднички интерес за повеќе основ-
ни организации на здружениот труд; работните 
луѓе кои со личен труд и средства на трудот над 
кои постои право на сопственост вршат производ-
на, занаетчиска, услужна и друга професионална 
дејност (работодавачи) и работниците вработени 
к а ј нив, организирани во здруженија или во други 
облици на здружување; работниците во работните 
заедници на државните органи, општествено-поли-
тичките и општествените организации и во другите 
работни заедници што не се организирани како 

организации на здружениот труд; активните воени 
лица и цивилните лица на служба во вооружените 
сили на СФРЈ (работници); работниците на при-
времена работа во странство; работните луѓе и гра-
ѓаните во месните зедници и заинтересираните оп-
штествени организации и здруженија , основаат са-
моуправни интересни заедници за вработување (за-
едници за вработување). 

Член 15 
Заедницата за вработување, по правило, се 

основа за подрачјето на една општина. 
Во заедницата за вработување, под условите 

утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното 
основање или со статутот, можат да се организи-
раат основни заедници или единици за определено 
подрачје или за остварување на определени заед-
нички интереси, заради што понепосредно оствару-
вање на определени самоуправни права и интере-
си на работниците и другите работни луѓе, на ор-
ганизациите на здружениот труд и другите само-
управни организации и заедници. 

Кога заедницата за вработување се основа за 
подрачје на две или повеќе општини, за подрач-
јата на општините се основаат основни заедници 
како делови на заедницата за вработување. 

Заедниците за вработување можат да се здру-
жуваат во регионални самоуправни интересни за-
едници за вработување (регионални заедници). 

Член 16 
Самоуправната интересна заедница може да се 

основа и за повеќе сродни дејности. 

Член 17 
Заради остварување на солидарноста и заем-

носта, обезбедување на определен обем на правата 
и изедначување на условите за вработување и за 
осигурување за време на привремена невработе-
ност во Републиката, заедниците за вработување 
заедно со заинтересираните организации на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации 
и заедници и здруженија на граѓаните што се од 
општ интерес за Републиката се здружуваат во 
Републичка самоуправна интересна заедница за 
вработување (Републичка заедница). 

Член 18 
Заедница за вработување се основа со самоуп-

равна спогодба што ја склучуваат членовите на 
заедницата. 

Заедниците за вработување, заинтересираните 
организации на здружениот труд и другите само-
управни организации и заедници и здруженијата 
на граѓаните што се од општ интерес за Републи-
ката се здружуваат во Републичка заедница, со 
самоуправна спогодба. 

IV. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ 
ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

Член 19 
Собранието на општината на чие подрачје е 

седиштето на заедницата за вработување врши 
надзор над законитоста на работата на заедницата, 
а Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија над работата на Републичката заедница. 

Член 20 
Ако собранието на заедницата за вработување 

не донесе самоуправен општ акт со кој се уреду-
ваат правата на работниците за време на привре-
мена невработеност или други прашања сврзани со 
извршувањето на овој закон, одлука со која при-
времено се уредуваат овие прашања ќе донесе со-
бранието на општината, односно собранијата на 
општините за чие подрачје е основана заедница 
на вработувањето, во рок од 30 дена од денот до 
кој била должна заедницата за вработување да го 
донесе самоуправниот општ акт. 
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Член 21 
Самоуправната спогодба за основање и стату-

тот на заедницата за вработување ги потврдува со-
бранието на општината, односно собранијата на оп-
штините за подрачјето за кое е основана заедни-
цата за вработување, а на Републичката заедница 
— Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

V. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЛИЦАТА ШТО 
БАРААТ ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 22 
.Лицето што бара вработување се пријавува во 

заедницата за вработување на чие подрачје има 
постојано место на живеење, заради воведување 
во евиденција на лицата што бараат вработување, 
во согласност со прописите за евиденција во об-
ласта на трудот. 

Евиденцијата од став 1 на овој член се води 
па начин што овозможува посебно искажување на 
невработените лица меѓу лицата што бараат вра-
ботување. 

Со општествен договор се утврдуваат крите-
риуми за невработените лица меѓу лицата што ба-
раат вработување. 

Член 23 
Заедницата за вработување при која е евиден-

тирано лицето што бара вработување е должна, 
па негово барање, да и достави соодветни податоци 
на заедницата за вработување на чие подрачје ли-
цето учествувало на конкурсот или огласот. 

Член 24 
Лицето што бара вработување има право на 

стручно оспособување или преквалификација за -
ради вработување, како и на парична помош за 
време на тоа оспособување, односно преквалифи-
кација, под услови и на начин утврдени со општ 
акт на заедницата за вработување. 

Ако лицето што бара вработување замине па 
отслужување или доотслужување на воениот рок, 
правата што ги стекнало по овој закон му миру-
ваат. 

VI. ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРА-
БОТЕНОСТ 

Член 25 
Работникот за време на привремена неврабо-

теност има право на: паричен надоместок, здрав-
ствена заштита, пензиско-инвалидско осигурување 
и додаток на деца. 

Правото на здравствена заштита, пензиско-
инвалидско осигурување и додаток на деца се 
остварува според соодветните прописи и врз осно-
ва на општите акти на самоуправната интересна 
заедница. 

Инвалидите на трудот правото на осигурување 
го остваруваат по прописите за инвалидско оси-
гурување и врз основа на општите акти на само-
управната интересна заедница за пензиско-инва-
лидско осигурување на Македонија. 

Член 26 
Правата од член 25 на овој закон ги има и ра-

ботодавачот под услови утврдени со овој закон. 

Паричен надоместок 

Член 27 
Право на паричен надоместок за време на при-

времена невработеност може да оствари работник 
кој бил во работен однос 9 месеци непрекинато 
или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци 
(во натамошниот текст: работен стаж). 

Член 28 
Во работен стаж за остварување право на па-

ричен надоместок се смета времето поминато на 
работа со полно работно време или најмалку со 
половина од полното работно време. 

Во работен стаж, во смисла на став 1 од овој 
член, за работодавачот се смета времето за кое тој 
плаќал придонес за вработување или за кое, спо-
ред овој закон, бил должен да плаќа таков придо-
нес. 

На работник кој засновал работен однос на 
определено време (сезонска работа) во работен 
стаж, заради остварување право на паричен на-
доместок, му се смета и времето поминато на ра -
бота подолго од 42 часа во неделата, ако му е тоа 
посебно пресметано во работен стаж. 

Член 29 
Право на паричен надоместок не може да ост-

вари работник на кого работниот однос му пре-
станал поради: 

1) повреда на работните обврски и други по-
вреди на работната дисциплина; 

2) давање неточни податоци што биле од вли-
јание за засновање на работниот однос; 

3) одбивање да работи на работи и работни за-
дачи во друга основна организација што ќе му би-
дат понудени во согласност со законот; 

4) писмена из јава на работникот дека не сака 
да работи во основната организација, освен ако 
до таква из јава дошло поради промена на местото 
на живеење на брачниот другар, или од здравстве-
ни причини на работникот или членовите на него-
вото семејство; 

5) престанок на работниот однос по спогодба и 
.6) престанок на работниот однос по сила на 

законот. 
Одредбите од став 1 на овој член се примену-

ваат и на работниците вработени к а ј работодава-
чот. 

Член 30 
Право на паричен надоместок не може да ост-

вари работодавачот кој престанал самостојно да 
врши дејност во случаи кога: 

— дополнително е утврдено дека одобрението 
за вршење на- дејноста го добил врз основа на 
л а ж н и документи; 

— со правосилна пресуда му биде забрането 
да врши дејност со личен труд; 

— го одјавил вршењето на дејност, освен во 
случај кога одјавувањето е условено од економски 
тешкотии во работењето. 

Член 31 
Ако работникот на денот на одењето на отслу-

жување или доотслужување на воениот рок го ис-
полнил условот од член 27 на овој закон, има пра-
во на паричен надоместок по отслужувањето на 
воениот рок, ако во рок од 42 дена од денот на 
враќањето од Југословенската народна армија се 
пријави во надлежната заедница за вработување. 

Член 32 
Паричниот надоместок изнесува на јмалку 50% 

од просекот на месечните аконтации на чистиот 
личен доход на работникот во периодот од 3 ме-
сеци пред престанокот на работниот однос или 
просекот на чистиот личен доход на работникот 
остварен во претходната година, ако е тоа попо-
волно за работникот (основица на паричниот на-
доместок), но не помалку од 75% од загарантира-
ниот личен доход утврден со закон, а за работни-
кот кој ова право го остварил со работно време 
покусо од полното работно време — не помалку 
од 50% од загарантираниот личен доход утврден 
со закон. 

На работникот кој засновал работен однос на 
определено време и остварил поголем број на ча -
сови од полното работно време, а тие часови му се 
пресметани во работен стаж, основица на парич-
ниот надоместок е просекот на месечниот чист ли-
чен доход на работникот сведен на полно работно 
време. 
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Член 33 
Паричниот надоместок за време на привремена 

невработеност на работникот кој бил привремено 
вработен во странство и на работодавачот изнесу-
ва 50% од основицата за пресметување и уплату-
вање на придонесот за вработување, но не помалку 
од 75% од загарантираниот личен доход утврден 
со закон. 

Член 34 
Времето за кое паричниот надоместок се ис-

платува изнесува: 
1) три месеци, ако работникот има најмалку 

9 месеци непрекинат работен стаж или 12 месеци 
со прекини во последните 18 месеци; 

2) шест месеци, ако работникот има над 3 до 
10 години непрекинат работен стаж и 

3) девет месеци, ако работникот има над 10 го-
дини непрекинат работен стаж. 

Член 35 
По истекот на времето за примање паричен 

надоместок од член 34 на овој закон, исплатува-
њето на паричниот надоместок се продолжува: 

1) на работник — жена за време на бременост 
и породување, ако бременоста настанала пред де-
нот на престанокот на работниот однос и за време 
на кое вработената жена има право на скратено 
работно време според прописите за работните од-
носи; 

2) на работник што заедницата за вработување 
го упатила на стручно оспособување или преква-
лификација и тоа до истекот на времето за струч-
но оспособување, односно преквалификација и 

3) во случај кога работникот е неспособен за 
работа, додека трае таа неспособност, ако неспо-
собноста за работа настанала без вина на работ-
никот. 

Паричниот надоместок се продолжува ако 
околностите од точките 2 и 3 на став 1 од овој 
член настанале пред истекот на времето за кое 
работникот имал право на паричен надоместок. 

Член 36 
Исплатувањето на паричниот надоместок се 

прекинува ако: 
1) работникот замине на отслужување или до-

отслужување на воениот рок; 
2) работникот не се јави на покана од заедни-

цата за вработување, односно ако не се пријави на 
заедницата за вработување во утврдениот рок, а 
тоа не го оправда; 

3) работникот се упати на издржување казна 
затвор во траење до 6 месеци, за време додека е 
на издржување на казната. 

По престанокот на причините од став 1 на овој 
член продолжува исплатувањето на паричниот на-
доместок, но најдолго за времето што му преоста-
нало за примање на паричниот надоместок. 

Член 37 
Правото на паричен надоместок престанува ако: 
1) работникот се вработи; 
2) истече времето определено за примање на 

паричниот надоместок; 
3) работникот исполни услови за здобивање со 

лична пензија; 
4) работникот е на издржување на казна зат-

вор повеќе од 6 месеци; 
5) работникот не се јави на заедницата за вра-

ботување двапати едноподруго во роковите утвр-
дени за пријавување; 

в) работникот одбие вработување што ќе му се 
понуди, а кое одговара на неговата стручна под-
готовка, работна и здравствена способност и на 
семејната состојба и 

7) работникот започне да врши дејност со ли-
чен труд и средства во сопственост на граѓаните 
или професионална дејност. 

По исклучок, на работник кој поради вработу-
вање му престанало правото на паричен надомес-
ток пред истекот на времето за кое тој надоместок 
му припаѓал, а кој повторно останал без работа се 
продолжува исплатувањето на паричниот надомес-
ток, во износ и за време колку што му преостанале 
за примање на паричниот надоместок, ако е тоа за 
работникот поповолно. 

Член 38 
Паричниот надоместок на работникот се испла-

тува, по правило, месечно за изминатиот месец. 

Член 39 
Роковите и начинот на редовно јавување на 

работникот за време на привремена невработеност, 
како и причините што би го оправдале нередов-
ното јавување ги утврдува заедницата за вработу-
вање. 

Работникот што прима паричен надоместок е 
должен во рок од 8 дена да ја извести заедницата 
за вработување за секоја промена што повлекува 
прекинување, односно престанок на правото на па-
ричен надоместок. 

Член 40 
Работникот на кого ќе му престане правото 

на паричен надоместок според одредбите од член 
37 на овој закон, може да го оствари тоа право 
ако повторно ги исполни пропишаните услови со 
овој закон, со тоа што во работен стаж не се сме-
те времето поминато на работа пред примениот 
последен паричен надоместок. 

Член 41 
При повторно остварување право на паричен 

надоместок како работен стаж се смета и времето 
на привремена .невработеност за кое работникот 
го примал последниот паричен надоместок. 

При остварувањето на правото од став 1 на 
овој член не се смета за прекин на работата ако 
работникот се вработи во рок од 30 дена од денот 
ка престанокот на работниот однос, како и времето 
на привремена невработеност за кое работникот 
редовно се пријавувал во заедницата за вработу-
вање. 

Член 42 
Работникот на кого му престанало правото на 

паричен надоместок по истекот на времето за ко-
ристење, има право на продолжен паричен надо-
месток ако приходите на работникот и членовите 
на неговото потесно семејство, односно домаќин-
ство не го надминуваат определениот износ. 

Износот и видовите на приходите од став 1 на 
овој член ги утврдува Републичката заедница. 

Член 43 
Како потесно семејство, во смисла на овој за-

кон, се подразбираат брачниот другар и децата на 
работникот (родени во брак или вон брак, посвоени 
и пасторчиња) до навршени 15 години возраст, а 
децата што се на редовно школување до крајот па 
рокот пропишан за редовно школување, а најдоцна 
до навртените 26 години возраст, како и другите 
лица што ги издржува работникот врз основа на 
законска обврска. 

Домаќинството го сочинуваат работникот и 
членовите на неговото потесно семејство и дру-
гите лица што живеат заедно со работникот и не-
говото потесно семејство, заедно стопанисуваат и 
ги користат остварените приходи. 

Ако работникот, односно неговото потесно се-
мејство живее на земјоделскиот имот на родите-
лите, се смета дека работникот живее во домаќин-
ството, во смисла на став 2 од овој член. 

Член 44 
На работникот му припаѓа продолжен паричен 

надоместок од првиот ден по престанокот на пра-
вото на паричен надоместок, ако поднесе барање 
за остварување на ова право во рок од 15 дена од 
престанокот на правото на паричниот надоместок. 



29 март 1978 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРЖ Бр. 13 —- Стр. 295 

Ако работникот поднесе барање по овој рок, но 
најдоцна во рок од шест месеци по престанокот на 
правото на паричен надоместок, продолжениот па-
ричен надоместок му припаѓа од денот кога е под-
несено барањето. 

Член 45 
Продолжениот паричен надоместок изнесува 

најмалку 75%, а за работникот кој ова право го 
остварил со работно време покусо од полното ра -
ботно време — најмалку 50% од загарантираниот 
личен доход утврден со закон. 

Член 46 
Времето за кое се исплатува продолжениот 

паричен надоместок изнесува: 
1) три месеци, ако работникот има најмалку 

9 месеци непрекинат работен стаж или 12 месеци 
со прекини во последните 18 месеци; 

2) шест месеци, ако работникот има најмалку 
24 месеци непрекинат работен стаж или 48 месеци 
со прекин во последните 6 години; 

3) девет месеци, ако работникот има преку 5 
години работен стаж; 

4) дванаесет месеци, ако работникот има пре-
ку 10 години работен стаж; 

5) петнаесет месеци, ако работникот има пре-
ку 15 години работен стаж и 

6) осумнаесет месеци, ако работникот има пре-
ку 20 години работен стаж. 

На работникот кој има над 30 години работен 
стаж (маж), односно над 25 години (жена) продол-
жениот паричен надоместок се исплатува до по-
вторното вработување, односно до настапување на 
некои од основите според кои престанува правото 
на паричен надоместок утврдени во член 37 во 
точките од 3 до 7 на овој закон. 

Член 47 
Работникот, на кого барањето за продолжен 

паричен надоместок му е одбиено поради тоа што 
неговите приходи и приходите на потесното семеј-
ство, односно домаќинство на денот на престано-
кот на правото на паричниот надоместок се над 
определениот износ, може повторно да поднесе ба-
рање и да оствари право на продолжен паричен 
надоместок од денот кога приходите на работни-
кот и на членовите на неговото семејство, односно 
домаќинството се намалиле, но само за остатокот 
на времето определено за исплатување на продол-
жениот паричен надоместок. 

Член 48 
На работник кој прима паричен надоместок и 

продолжен паричен надоместок збирно подолго од 
12 месеци непрекинато му се зголемува износот на 
продолжениот паричен надоместок секоја година 
сразмерно на порастот на трошоците на животот 
во Републиката во претходните шест месеци, но 
не повеќе од просечниот пораст на личните дохо-
ди во стопанството на Републиката. 

Одлука за зголемување на продолжениот па-
ричен надоместок донесува заедницата за врабо-
тување. 

Член 49 
Паричниот надоместок, односно продолжениот 

паричен надоместок на работникот може да се ис-
плати во еднократен износ на соодветна основна 
организација или на работникот заради заснова-
ње на работен однос на неопределено време, од-
носно за работно активирање врз основа на личен 
труд и средства во сопственост на граѓаните. 

Условите и начинот на исплатата и користе-
њето на средствата од став 1 на овој член се утвр-
дуваат со договор меѓу заедницата за вработување 
и основната организација, односно работникот. 

Член 50 
При утврдувањето на условите за стекнување, 

остварување и престанок на правото на продол-
жен паричен надоместок се применуваат одред-
бите на членовите: 31, 36, 37, 38 и 39 од овој закон. 

VII. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ЗА ВРЕМЕ 
НА ПРИВРЕМЕНА НЕВРАБОТЕНОСТ' 

Член 51 
Правата за време на привремена невработе-

ност, утврдени со овој закон, работникот ги оства-
рува во заедницата за вработување во која после-
ден пат е уплатуван придонесот за вработување, 
односно во која е пријавен ако не бил обврзник 
на придонес за вработување. 

Работникот може да се пријави и да поднесе 
барање за паричен надоместок и во заедницата за 
вработување според местото на живеалиштето, ко-
ја е должна барањето веднаш да и го достави на 
заедницата при која последен пат е уплатуван 
придонесот за вработување. 

За правата на работникот за време на привре-
мена невработеност решение донесува заедницата 
за вработување од став 1 на овој член, по барање 
на работникот. 

Против решението од став 3 на овој член мо-
ж е да се поднесе жалба до органот определен со 
статутот на заедницата за вработување. 

Член 52 
Паричниот надоместок на работникот му при-

паѓа од првиот ден по престанокот на работниот 
однос, ако барањето го поднел во рок од 42 дена 
од денот на престанокот на работниот однос. Ако 
работникот поднесе барање за паричен надоместок 
по овој рок, паричниот надоместок му припаѓа од 
денот на понесувањето на барањето. 

Паричниот надоместок не му припаѓа на ра-
ботникот кој поднел барање по истекот на времето 
за кое би требало, според член 34 од овој закон, 
да му се исплатува паричен надоместок. 

Член 53 
Ако работникот за време на привремената не-

вработеност го промени живеалиштето, остварени-
те права од овој закон ги користи во заедницата 
за вработување според новото место на живеење. 

Член 54 
Заедницата за вработување која на работни-

кот му исплатува паричен надоместок, продолжен 
паричен надоместок, која плаќа придонеси за 
здравствено и пензиско-инвалидско осигурување, 
и за додаток на деца, а придонесот за вработува-
ње е уплатуван во друга заедница, има право на 
враќање на исплатените средства од заедницата 
за вработување, односно сразмерно од заедниците 
за вработување во кои е уплатуван придонесот за 
вработување во последната година пред денот на 
престанокот на работниот однос на работникот. 

Член 55 
При решавањето за правата на работници-

те за време на привремена невработеност се при-
менуваат одредбите на Законот за општа управна 
постапка, ако со овој закон поинаку не е опре-
делено. 

VIII. ПРИХОДИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

Член 56 
Приходите на заедницата за вработување се 

остваруваат од: 
\ 1) придонесот за вработување; 
'42) средствата што заедницата ги остварува врз 

основа на спогодба или договор со друга заедница 
или организација и 

3) од други извори. 

Член 57 
Придонес за вработување плаќаат работници-

те и работодавачите, членови на заедницата за 
вработување. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот за вработување е: 
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— за работниците вз основната организација 
и за работниците вработени к а ј работодавачот, — 
личниот доход на работниците, во кој се содржа-
ни придонесите и даноците што се плаќаат од 
личниот доход и 

— за работодавачот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход. 

За работодавачот кој данокот го плаќа во го-
дишен паушален износ, придонесот за вработува-
ње го утврдува заедницата за вработување во про-
цент од паушалниот износ на данокот, но не по-
веќе од 15%. 

За работниците на привремена работа во 
странство основицата ја утврдува Републичката 
заедница. 

Член 58 
Придонесот за вработување се плаќа по стап-

ка што ја утврдува заедницата за вработување во 
согласност со соборот на здружениот труд на со-
бранието на општината, односно на собранијата на 
општините, ако заедницата е основана за подрачје 
на повеќе општини. 

Член 59 
Во поглед на начинот на пресметувањето и 

наплатувањето на придонесот за вработување ќе 
се применуваат соодветните одредби од Законот 
за даноците на граѓаните. 

Облогот и наплатата на придонесот за врабо-
тување за работодавачите го врши надлежниот 
орган за приходи на собранието на општината. 

Член 60 
Средствата од придонесот за вработување за-

едницата за вработување ги користи за оствару-
вање на правата на работниците за време на при-
времената невработеност и за вршење на работите 
и задачите на заедницата за вработување. 

Член 61 
Заедниците за вработување, врз нач&КЈго на 

заемност и солидарност, обезбедуваат средства за 
солидарност и ги уплатуваат на Републичката з а -
едница. 

Висината на средствата за солидарност, начи-
нот на уплатувањето, како и мерилата и крите-
риумите за користење на овие средства се утвр-
дуваат со самоуправната спогодба што ја склучу-
ваат заедниците за вработување во рок од 30 дена 
од денот на конституирањето, односно од денот на 
усогласувањето на својата организација со одред-
бите на овој закон. 

Член 62 
Средствата за солидарност служат за доделу-

вање на дополнителни средства на одделни заед-
ници за вработување. 

Дополнителните средства од став 1 на овој 
член се доделуваат на заедницата за вработување 
за обезбедување на правата на работниците за 
време на привремена невработеност, утврдени во 
член 25 на овој закон, ако според критериумите во 
самоуправната спогодба од член 61 на овој закон 
заедницата нема доволно средства за обезбедува-
ње на тие права. 

Член 63 
Ако заедниците за вработување не склучат 

самоуправна спогодба, во смисла на член 61 од 
овој закон, Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја со одлука привремено ја утврдува висината на 
средствата за солидарност, начинот на уплатува-
њето, како и критериумите за користењето на 
овие средства. 

Член 64 
Општината, односно Републиката може да уче-

ствува во финансирањето на дејностите и акциите 
на соодветната заедница за вработување што се 
од општ интерес, 

Член 65 
Заедниците за вработување, со самоуправна 

спогодба, врз принципот на заемност и солидар-
ност, можат да здружуваат средства за стручно 
оспособување, преквалификација и професионал-
на ориентација на невработените, истражување на 
вработеноста и вработувањето и за други работи 
од заеднички интерес во областа на вработувањето. 

Во спогодбата од став 1 на овој член се утвр-
дуваат критериумите за користење и начинот на 
употребата на здружените средства. 

За намените од став 1 на овој член, при заед-
ниците за вработување можат да здружуваат 
средства и основните организации. 

Член бб 
Стручното оспособување или преквалификаци-

ја на лицата што бараат вработување се врши врз 
основа на договор, меѓу основната организација и 
заедницата за вработување, со кој се утврдува и 
начинот на стручното оспособување, потребните 
средства, како и обврска за основната организа-
ција да ги вработи на неопределено време лицата 
кои стручно се оспособиле. 

Член 67 
Работниците во основните организации можат 

да здружуваат средства со средства на заедницата 
за вработување заради покривање на издатоците 
за преквалификација и вработување на работни-
ците, кога во основната организација ќе престане 
потребата од работа на одреден број работници, 
кога основната организација ќе дојде во исклучи-
телни економски тешкотии или кога кон основна-
та организација се преземаат мерки за санација. 

Здружувањето, условите и начинот на корис-
тењето на средствата од став 1 на овој член се 
уредуваат со самоуправна спогодба. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружени-
от труд или друга организација, односно заедница, 
ако посредува при вработувањето (член 5 став 1). 

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за 
прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и од-
говорното лице во организацијата на здружениот 
труд или во друга организација, односно заедница. 

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 
се казни граѓанско-правно лице или поединец кое 
посредува при вработувањето. 

Член 69 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 

се казни основна организација што ќе вработи ра-
ботник со посредство на друга организација, гра-
ѓанско-правно лице или поединец. 

Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се 
казни за прекршок од став 1 на овој член и одго-
ворното лице во основната организација. 

Член 70 
Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок основната организација ако 
,во пропишаниот рок не ги пријави: 

1) годишните и среднорочните потреби на ра -
ботници (член 9 став 2); 

2) престанокот на работниот однос на секој ра-
ботник (член 12 став 1). 

Со парична казна до 500 динари за прекршок 
од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното 
лице во основната организација. 

Член 71 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни работодавачот, ако во пропишаниот рок 
не го пријави престанокот на работниот однос за 
секој работник (член 12 став 2), 
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Член 72 
Со парична казна од 5.000 до 10.00 динари ќе 

со казни за прекршок заедницата за вработување, 
ако: 

1) не ги извести лицата што бараат вработува-
ње заради пријавување на огласот или конкурсот 
(член 13 став 1 точка 1); 

2) на основната организација не и достави по-
датоци за лицата што учествувале на конкурсот, 
односно огласот (член 13 став 1 точка 2); 

3) не ја извести основната организација и Ре-
публичката заедница дека нема соодветни работ-
ници во евиденцијата на лицата што бараат вра-
ботување според пријавените потреби (член 13 
став 2). 

Со парична казна од 500 до 1.000 динари за 
прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и 
одговорното лице во заедницата за вработување. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
Постој пите општински заедници за вработува-

ле , самоуправните спогодби за основање, стату-
тите, како и својата организација ќе ги усогласат 
со одредбите на овој закон најдоцна во рок од 6 
месеци по неговото влегување во сила. 

Член 74 
Ако на подрачјето на две или повеќе постојни 

општински заедници, според одредбите на овој за-
кон, се основа една заедница за вработување, со-
бранијата на постојните општински заедници, врз 
основа на самоуправна спогодба, од делегатите на 
собранијата образуваат привремено собрание на 
новооснованата заедница за вработување. 

Новооснованата заедница за вработување ги 
презема средствата, правата и обврските на оп-
штинските заедници за чие подрачје е основана. 

Член 75 
Привременото собрание од член 74 на овој за -

кон донесува привремен статут и други општи 
акти на новооснованата заедница за вработување 
најдоцна во рок од 3 месеци по образувањето на 
привременото собрание. 

Член 76 
Заедниците за вработувањето склучуваат са-

моуправна спогодба за здружување во Републичка 
заедница во рок од 60 дена од денот на нивното 
конституирање, односно по усогласувањето на 
својата организација со одредбите на овој закон. 

Ако самоуправната спогодба за здружување 
не се склучи во рокот од став 1 на овој член, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, со своја одлука, основа Републичка заедни-
ца. 

Член 77 
До донесувањето на одлука за височината на 

придонесот за вработување, придонесот за врабо-
тување во новооснованата заедница за вработува-
ње се плаќа по стапка (стапки) што важеле во оп-
штинските заедници за вработување за чие под-
рачје е основана заедницата за вработување. 

Член 78 
Работник кој на денот на почетокот на приме-

ната на овој закон е затекнат како корисник на 
паричен надоместок продолжува да го користи 
паричниот надоместок според решението со кое е 
утврдено тоа право. 

Член 79 
Работникот кој не остварил право на паричен 

надоместок поради висината на приходите на не-
говото потесно семејство, може да го оствари ова 
право за преостанатиот дел на времето, ако по 
престанокот на работниот однос не истекнало вре-
мето за кое би требало да му се исплатува пари-
чен надоместок според одредбите на овој закон. 

Член ВО 
Одредбите на членовите од 20 до 52 на овој 

закон ќе се применуваат од 1,1.1979 година. 

Член 81 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да в а ж и Законот за самоуправни-
те интересни заедници на вработувањето и за ма-
теријалното обезбедување за време на привремена 
безработност („Службен весник на СРМ" број 20/74 
и број 9/78 година), освен одредбите на членовите 
од 45 до 64 кои ќе се применуваат до 31. ХИ. 1978 
година. 

Член 82 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

114. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-
ВРЕМЕНИТЕ МЕРКИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗА-

ШТИТА НА САМОУПРАВНИТЕ ПРАВА 
И ОПШТЕСТВЕНАТА СОПСТВЕНОСТ 

Се прогласува Законот за привремените мерки 
на општествена заштита на самоуправните права 
и општествената сопственост, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 28 март 1978 година. 

Број 06-892 
28 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ МЕРКИ НА ОПШТЕСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА САМОУПРАВНИТЕ ПРАВА 

И ОПШТЕСТВЕНАТА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Заради остварување на општествена заштита 

на самоуправните права и општествената сопстве-
ност, собранието на општествено-политичката за -
едница спрема организации на здружениот труд и 
заедници или други здруженија на тие организа-
ции, самоуправни интересни заедници, работни за-
едници и други самоуправни организации и заед-
ници (во натамошниот текст: организација и за -
едница) презема една или повеќе привремени мер-
ки на општествена заштита. 

Член 2 
Привремените мерки на општествена заштита 

на самоуправните права и општествената сопстве-
ност спрема организација и заедница ги презема 
собранието на општината на чие подрачје е седи-
штето на организацијата, односно заедницата или 
собранието на општината на чие подрачје таа ј а 
врши својата дејност. 

Собранието на град Скопје презема привреме-
ни мерки на општествена заштита спрема орга-
низација и заедница над која врши надзор над 
законитоста на работата. 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 29 март 1978 
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Собранието на Социј а листичка Република Ма-
кедонија презема привремени мерки на општестве-
на заштита спрема организација и заедница над 
која врши надзор над законитоста над работата. 

Член 3 
Покрај случаите утврдени во Законот за здру-

жениот труд ќе се смета дека во организацијата и 
заедницата се нарушени самоуправните односи и 
ако: 

1) пе се извршува одлука на Уставниот суд 
или правосилна одлука на судот на здружениот 
труд со која се решаваат статусни прашања; 

2) се нарушени меѓусебните односи така што 
негативно се одразуваат врз работењето на орга-
низацијата и заедницата; 

3) работничкиот совет во постапката за име-
нување работоводен орган двапати едноподруго 
не го прифати предлогот на конкурсната комисија 
што е во согласност со условите предвидени во 
конкурсот. 

Собранието на општествено-политпчката заед-
ница утврдува дали во случаите од став 1 на овој 
член суштествено се нарушени самоуправните од-
носи во организацијата и заедницата. 

Член 4 
Покрај случаите утврдени во Законот за здру-

жениот труд ќе се смета дека организацијата и 
заедницата ги оштетила општествените интереси и 
ако во вршењето на дејноста од посебен опште-
ствен интерес ги запоставува со закон утврдените 
права и интереси на граѓаните и другите корис-
ници. 

Собранието на општествено-политичката заед-
ница утврдува дали во случаите од став 1 на овој 
член потешко се оштетени општествените инте-
реси. 

Член 5 
Покрај мерките утврдени во Законот за здру-

жениот труд, собранието на општествено-политич-
ката заедница може во организација и заедница 
да ја ограничи * исплатата на личните доходи до 
висината на остварениот просечен личен доход во 
организацијата и заедницата од претходната го-
дина. 

Мерката од став 1 на овој член може да се 
преземе во случаите ако се отстапува од основите 
и мерилата за распоредување на чистиот доход и 
за распределба на средствата за лични доходи и 
за заедничка потрошувачка на работниците утвр-
дени со самоуправната спогодба и со друг самоуп-
равен општ акт и ако со распоредувањето на чис-
тиот доход, односно со распределбата на средства-
та за лични доходи и за заедничка потрошувачка 
на работниците се нарушуваат односите што му 
одговараат на начелото на распределбата според 
трудот или се нарушува текот на општествената 
репродукција. 

По отстранувањето на причините поради кои 
е преземена мерката од став 1 на овој член, на ра -
ботниците им се исплатува личен , доход и за пе-
риодот на траењето на мерката што одговара на 
начелото на распределбата според трудот, односно 
според основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи утврдени со самоуп-
равната спогодба и со друг самоуправен општ акт. 

Член 6 
Собранието на општествено-политичката заед-

ница привремените мерки ги презема по сопствена 
иницијатива или по иницијатива на собирот на 
работниците на основната организација, односно 
заедница, органот на самоуправната работничка 
контрола, надлежниот орган на синдикатот во оп-
штината, Службата на општественото книговод-
ство, извршниот совет на собранието на опште-
ствено-политичката заедница, основачот на органи-
зацијата и заедницата, судот и доверителите. 

Иницијативата од став 1 на овој член мора да 
биде образложена. 

Член 7 
Собранието на општествено-политичката заед-

ница врз основа на дадена иницијатива цени дали 
се исполнети условите за поведување на постапка 
за преземање на привремена мерка и за тоа го из-
вестува подносителот на иницијативата. 

Кога општествениот правобранител на само-
управувањето поднесува предлог за преземање на 
привремена мерка, се смета дека со тоа е поведена 
постапка за преземање на привремената мерка. 

Член 8 
Пред донесувањето на одлуката за преземање 

на привремена мерка се спроведува постапка со 
која се утврдува дали постојат условите утврдени 
со закон за преземање па привремена мерка. 

За утврдување на условите од став 1 на овој 
член собранието на оггштествено-политичката за-
едница формира комисија и определува рок во кој 
комисијата поднесува извештај на Собранието. 

Во Комисијата од став 2 на овој член поже да 
има и претставници па организацијата, односно 
заедницата спрема која се презема ' привремената 
мерка. 

Член 9 
Собранието на општествено-политичката заед-

ница пред преземањето на привремената мерка 
прибавува мислење од надлежниот орган на син-
дикатот во општината и органот на општинската 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Македонија за оправданоста да 
се преземе соодветна мерка. 

Мислењето од став 1 на овој член се доставу-
ва најдоцна во рок од 15 дена од денот на доста-
вувањето на барањата. 

Член 10 
Привремените мерки: привремено ограничува-

ње на определени самоуправни права на работни-
ците, именување на привремен орган во органи-
зацијата и заедницата и ограничување на испла-
тата на личните доходи до висината на просечни-
от личен доход во организацијата и заедницата 
од претходната година траат до отстранувањето на 
причините поради кои се преземени, но најмногу 
една година. 

Во текот на траењето на привремената мерка 
собранието на општествено-политичката заедница 
преиспитува дали се отстранети причините поради 
кои е преземена мерката и, ако констатира дека 
тие се отстранети, донесува одлука за претстанок 
на привремената мерка. 

Предлог за престанок на привремената мерка 
можат да поднесат: општествениот правобранител 
на самоуправувањето, привремениот орган, орга-
нот на управување, работниците во организација-
та и заедницата, извршниот совет на собранието 
на општествено-политичката заедница и надлеж-
ниот орган на синдикатот во општината. 

Предлогот за престанок на привремената мер-
ка мора да биде образложен. 

Член И 
Со одлуката за распуштање на работничкиот 

совет се распишуваат и избори за нови членов а 
на работничкиот совет и се определува денот на 
изборите. 

До изборот на новиот работнички совет права-
та и должностите на тој орган ги вршат работни-
ците на соодветната организација, односно заедни-
ца, на собир. 

Член 12 
Со одлуката на собранието на општествено-

политичката заедница со која се именува привре-
мен орган се утврдува дали им престанува рабо-
тата на сите или на одделни органи на организа-
цијата и заедницата и кои функции на управува-
њето, односно кои извршни или работоводни 
функции ги презема привремениот орган. 

Со одлуката од став 1 на овој член може да 
се определи привремениот орган одделни одлуки 
да ги донесува по прибавено мислење од собирите 
на работниците на организацијата и заедницата. 
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Член 13 
Правата и должностите на привремениот ор-

ган ги врши привремен одбор или привремен уп-
равник. 

Собранието па општествено-политичката заед-
ница ги именува претседателот и членовите на 
привремениот одбор, односно привремениот управ-
ник. 

Претседателот и членовите на привремениот 
одбор, односно привремениот управник, може да 
се именуваат од редот на работниците на органи-
зацијата и заедницата, од редот на делегатите на 
собранието на општествено-политичката заедница 
и од други лица што тоа ќе ги определи. 

Член 14 
Организацијата и заедницата во која е имену-

ван привремен орган ја застапува претседателот 
па привремениот одбор, односно привремениот уп-
рав пик. 

Член 15 
Спрема самоуправна интересна заедница може 

да се преземат утврдените привремени мерки, ос-
вен мерката распуштање на собранието на само-
управната интересна заедница. 

Член 16 
Одлуката па собранието на општествено-поли-

тичката заедница за преземање на привремени 
мерки на општествена заштита се смета за коне-
чен акт. 

Против одлуката на собранието на општество-
но-политичката заедница за преземање на при-
времени мерки може да се покрене спор за зако-
нитоста на одлуката пред Судот на здружениот 
труд на Македонија. 

Член 17 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да в а ж и Законот за преземање на привреме-
ни мерки спрема организациите на здружениот 
Труд („Службен весник на СРМ" број 5/73 година). 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

115. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПОСЕБНИТЕ ПРОЦЕСНИ ПОСТАПКИ ВО 

СЕМЕЈНИТЕ СПОРОВИ 

Се прогласува Законот за посебните процесни 
постапки во семејните спорови, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 28 март 1978 го-
дина. 

Број 06-894 
28 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРОЦЕСНИ ПОСТАПКИ ВО 

СЕМЕЈНИТЕ СПОРОВИ 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се определуваат правилата на 

постапката врз основа на кои редовниот суд рас-
права и одлучува во брачните спорови (постапка 
за развод на брак и постапка за поништување на 
брак), во споровите за утврдување на татковство 
и оспорување на татковство, во споровите за 
утврдување и оспорување на мајчинство и во спо-
ровите за поништување на изјава за признавање 
на татковство. 

Член 2 
Во постапката во споровите од член 1 на овој 

закон ќе се применуваат и одредбите од Законот 
за процесната постапка („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 4/77), ако со овој закон не е поинаку опреде-
лено, освен одредбите што се однесуваат на миру-
вање на постапката. 

Член 3 
Во постапката во брачните спорови јавноста е 

исклучена, како на рочиштето за јавна расправа, 
така и на рочиштето за обид за мирење, освен за 
лицата од член 24 на овој закон. 

По исклучок претседателот на советот може 
да дозволи на рочиштето за главна расправа да 
присуствуваат научни и јавни работници кои се 
занимаваат со проблемите на бракот и семејство-
то, како и лица што странките ќе ги предложат. 

Претседателот на советот може во согласност 
со странките да дозволи присуство на работници 
од став 2 на овој член и на рочиштето за обид 
за мирење. 

Член 4 
Во споровите од член 1 на овој закон, а осо-

бено при определувањето на роковите и рочишта-
та и кога странките имаат заеднички малолетни 
деца судот секогаш ќе обрне внимание на итноста 
на постапката. 

Член 5 
Во споровите од член 1 на овој закон не е 

дозволено изрекување на пресуда поради изоста-
нок или пресуда врз основа на признание, а е 
исклучено и судско порамнување. 

II. ПОСТАПКА ВО Б Р А Ч Н И СПОРОВИ 

Член 6 
Процесната постапка во бракоразводните спо-

рови се поведува со тужба. 
Ако брачните другари бараат бракот да се раз -

веде по заемна согласност, процесната постапка 
се поведува со предлог за спогодбен развод на 
бракот. 

Член 7 
Правото на тужба во бракоразводниот спор 

не застарува ниту е ограничено со други рокови 
и услови, ако со овој закон не е поинаку опре-
делено. 

Правото на поднесување тужба за развод на 
брак и поништување на брак не преминува на 
наследниците на тужителот, но тие можат да ја 
продолжат веќе започнатата постапка заради ут-
врдување дали постои основ за развод на брак 
односно поништување. 

Член 8 
Тужба за развод на брак и тужба за пониш-

тување на брак може да се поднесе и преку пол-
номошник. 

Предлог за развод на брак по заемна соглас-
ност не може да се поднесе преку полномошник. 
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Член 9 
Ако тужбата за развод на брак ја поднесе 

полномошникот на странката, во полномошното 
мора да биде особено назначено каква тужба ќе 
поднесе полномошникот и од кои причини. 

Ако бракоразводната причина не е наведена 
во полномошното, судот ќе постапи како во случај 
кога полномошникот нема уредно полномошно. 
На ист начин судот ќе постапи ако во тужбата е 
наведена друга бракоразводна причина, а не онаа 
што е наведена во полномошното. 

Член 10 
За лице кое поради трајно душевно заболува-

ње или заостанат душевен развој не е во состојба 
да го сфати значењето на бракот и обврските 
што произлегуваат од него, како и за лице неспо-
собно за расудување, тужба може да поднесе не-
говиот старател само по претходна дозвола од 
старателскиот орган. 

Член 11 
Тужениот може од своја страна да поднесе 

тужба за поништување на брак или за развод на 
брак к а ј судот к а ј кој тој е тужен. 

Одлуки по обете тужби ќе се донесат со една 
пресуда. 

Член 12 
Во споровите за развод на брак тужителот 

може да ја повлече тужбата до заклучување на 
главната расправа без согласност на тужениот, а 
со согласност на тужениот, додека постапката 
п р а в о с и л н о не е завршена. 

Ако за повлекувањето на тужбата за развод 
на брак е потребна согласност на тужениот, таа 
се дава на начин предвиден во Законот за про-
цесната постапка, а тужителот може да ја при-
ложи кон својата изјава ако потписот на туже-
ниот биде заверен во општинскиот суд. 

Член 13 
Во случај кога тужениот ќе се согласи туж-

бата да се повлече, или кога неговата согласност 
за повлекување не е потребна, надлежниот суд ќе 
донесе решение во кое ќе утврди дека тужбата е 
повлечена. 

Ако тужбата е повлечена во случај кога не 
е потребна согласност на тужениот, судот ќе го 
задолжи тужителот да му ги надомести процесни-
те трошоци на тужениот ако такви бара. 

Во случаите од член 12 од овој закон, ако 
повлекувањето на тужбата уследило по донесува-
њето на првостепената пресуда првостепениот суд 
со решение ќе констатира дека тужбата е повле-
чена, дека пресудата е без правно дејство и дека 
постапката се запира. 

Изјавата за повлекување на тужбата и из ја -
вата за согласност се упатуваат до првостепениот 
суд и кога постапката по правен лек е во тек. 
Во таков случај првостепениот суд ќе ги побара 
списите од второстепениот суд и ќе донесе ре-
шение во смисла на став 3 на овој член. 

Ако изјавата за повлекување е дадена пред 
повисокиот суд, тој суд ќе му ја достави заедно 
со списите на надлежниот првостепен суд. 

Решението од ставовите 3 и 4 на овој член се 
доставува до странките и тие против него имаат 
право на жалба. 

Кога изјавата за повлекување е дадена пред 
замолен суд, решение во смисла на став 3 на 
овој член донесува првостепениот суд. 

Член 14 
Тужителот кој се откажал од тужбеното бара-

ње во постапката за развод на брак може повтор-
но да поднесе тужба. 

. Член 15 
Одредбите од членовите 12 и 13 на овој за-

кон се применуваат и на противтужба. 

Член 16 
Предлогот за развод на брак по заемна со-

гласност, брачните другари можат да го повлечат 
се додека постапката правносилно не е завршена. 

Брачните другари предлогот за развод на брак 
можат да го повлечат со заедничка писмена из-
јава, или на записник пред судот. 

Ако еден од брачните другари го повлече 
предлогот за развод на брак, ќе се смета дека 
таков предлог не е ни поднесен. 

Во случаите од ставовите 2 и 3 на овој член, 
ако постапката за развод на брак се води пред 
второстепениот суд, ќе се примени одредбата па 
став 4 од член 13 на овој закон. 

Член 17 
По приемот на тужбата за развод на брак 

претседателот на советот, пред доставувањето на 
тужбата на тужениот, ќе з а к а ж е посебно рочиште 
за обид за мирење на брачните другари. Ова ро-
чиште може да се одржи само пред претседателот 
на советот. 

Рочиштето за мирење се закажува и во случај 
кога постапката за развод на брак е поведена со 
предлог за развод на брак по заемна согласност 
на брачните другари. 

Претседателот на советот нема да з акаже ре-
чиште за мирење: 

1) ако еден од брачните другари е душевно, 
односно умно болен или неспособен за расудува-
ње, или ако е поднесен доказ дека е поведена 
постапка за лишување од деловна способност, или 
некој друг вид доказ од кој може да се заклучи 
дека брачниот другар е душевно болен или нес-
пособен за расудување; 

2) ако еден или обата брачни другари живеат 
БО странство; 

3) ако разводот на брак се бара поради исчез-
натост на брачниот другар. 

Член 18 
Рочиштето за обид за мирење е посебно ро-

чиште и тоа не смее да се спои со рочиштето за 
главна расправа. 

Рочиштето за главна расправа не може да се 
з а к а ж е во ист ден со рочиштето за мирење. 

Член 19 
По противтужба за развод на брак, без ог-

лед кога е таа поднесена, претседателот на сове-
тот нема да з акаже посебно рочиште за обид за 
мирење, ако обидот за мирење по тужбата завр-
шил безуспешно. 

Член 20 
На рочиштето за обид за мирење претседа-

телот на советот ги повикува обата брачни дру-
гари лично да присуствуваат. 

Брачните другари не мора да дојдат на за-
кажаното рочиште за мирење, но на ова рочиште 
немаат право да бидат застапувани преку полно-
мошник ниту тој може заедно со нив да при-
суствува. 

Ако еден или обата брачни другари, иако се 
уредно поканети не дојдат на рочиште за обид 
за мирење, ќе се смета дека мирењето не ус-
пеало. 

Член 21 
Кога брачните другари бараат бракот да се 

разведе по предлог за развод на бракот по заем-
на согласност, задолжително е присуството на 
двајцата брачни другари на рочиштето за обид за 
мирење. 

Ако еден или обата брачни другари, иако се 
уредно повикани, не дојдат на рочиштето за обид 
за мирење, а не го оправдаат своето отсуство, под 
услов ниеден од нив да не живее во странство, 
ќе се смета дека барањето за развод на брак по 
заемна согласност е повлечено. 
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Член 22 
Во поканата за рочиштето за обид за мирење 

странките ќе се предупредат дека на рочиштето 
за обид за мирење не можат да бидат застапува-
ни преку полномошник. 

Член 23 
Ако на рочиштето за обид за мирење не дој -

де до помирување на брачните другари, а се 
оцени дека има изгледи да дојде до помирување, 
односно дека не е добиено цврсто уверување дека 
натамошното мирење е залудно, претседателот на 
советот по претходна согласност на странките, мо-
ж е да определи ново рочиште за обид за мирење. 

Член 24 
Претседателот на советот пред закажување на 

рочиштето за обид за мирење, доколку странките 
имаат заеднички малолетни или посвоени деца, 
или полнолетни деца над кои е продолжено ро-
дителското право, може да ги упати брачните дру-
гари ка ј стручната служба на органот на општи-
ната надлежен за социјални работи или во уста-
нова која се занимава со прашања за бракот и 
семејството (во натамошниот текст: орган или ус-
танова) заради обид за мирење, или на самото ро-
чиште да повика стручни лица од оваа служба, 
односно установа да земат учество во обидот за 
мирење на брачните другари. 

Во случаи од став 1 на овој член судот тужбата 
за развод на брак или предлогот за развод на брак 
по заемна согласност ги доставува на ната-
мошно постапување на надлежниот орган, односно 
установа. 

Доколку претседателот на советот одлучи во 
смисла на став 2 на овој член, примерок од тужба-
та за развод на брак, односно предлогот за развод 
на брак, по заемна согласност на брачните другари 
го доставува до органот, односно установата. 

Претседателот на советот може и мирењето на 
брачните другари кои немаат заеднички малолет-
н у посвоени или полнолетни деца над кои е про-
должено родителското право да го довери на ор-
ганот или установата во смисла на став 1 од овој 
член. 

Член 25 
Органот, односно установата по приемот на 

тужбата, односно предлогот, ќе ги повика д в а ј -
цата брачни другари. Полномошници^ не можат 
да ги застапуваат брачните другари, ниту можат 
да присуствуваат на рочиштето за обид за мирење. 

Член 26 
При обидот за мирење органот, односно уста-

новата ќе настојува да ги испита причините што 
довеле до нарушување на брачните односи, ќе се 
обиде да ги измири брачните другари, а по пот-
реба ќе им препорача да се обратат на советува-
лиште и други установи што можат да им дадат 
потребен совет. 

Доколку во постапката пред органот или ус-
тановата брачните другари не се измират, органот 
или установата ќе настојуваат брачните другари 
да се спогодат за чување, воспитување и издржу-
вање на заедничките малолетни, посвоени или 
полнолетни деца над кои е продолжено родител-
ското право, доколку таква спогодба не е пости-
гната или во меѓувреме е изменета. 

Член 27 
За обидот за мирење органот или установата 

составува записник. 
На секој од брачните другари ќе му се даде 

примерок од записникот, а еден примерок му се 
доставува на надлежниот суд. 

Во записникот се внесува и спогодбата во 
смисла на член 26 на овој закон. 

Член 28 
По исклучок, органот или установата нема да 

ги повика брачните другари кога тоа би било об-
јективно невозможно или кога би настанале так-
ви околности при кои брачните другари би биле 
изложени на значителни материјални издатоци. 

Член 29 
Судот е должен рочиштето за обид за мирење 

да го з акаже најдоцна во рок од три месеци од 
денот на поднесувањето на тужбата, односно пред-
логот за развод на брак по заемна согласност. 

Член 30 
Кога ќе оцени дека тоа е во интерес на мире-

њето, претседателот на советот може да води раз-
говор одделно со секој брачен другар. ' 

Член 31 
На рочиштето за обид за мирење, како и во 

текот на целата постапка за развод на брак, осо-
бено кога брачните другари имаат заеднички ма-
лолетни посвоени или полнолетни деца над кои 
е продолжено родителското право, судот е дол-
ж е н да соработува со органот или установата. 

Соработката од став 1 на овој член се врши 
на начин што судот може да прибави мислење од 
органот или установата. 

Член 32 
Против решението со кое се определува ново 

рочиште за обид за мирење не е дозволена ж а л -
ба. З а новото рочиште важат во се одредбите од 
членовите 17, 19, 24 и 31 на овој закон. 

Член 33 
Ако обидот за мирење не успее, претседате-

лот на советот не донесува посебно решение, туку 
на тужениот му се доставува тужбата односно 
предлогот, заедно со покана за рочиште за главна 
расправа. 

Член 34 
Во поканата за главна расправа ќе се наведе, 

покрај другото, дека ќе се смета оти тужителот 
ја повлекол тужбата, односно брачниот другар го 
повлекол предлогот за развод на брак по заемна 
согласност ако не дојде на првото рочиште за 
главната расправа и дека во постапката во спо-
ровите за развод на брак не се применуваат од-
редбите за мирување на постапката од Законот 
за процесната постапка и дека не е дозволено из -
рекување на пресуда поради изостанок или пре-
суда врз основа на признание, а исто така дека е 
исклучено судското порамнувавме. 

Член 35 
Претседателот на советот нема да з а к а ж е 

главна расправа кога мирењето не успеало, ако е 
поведена постапка за развод на брак по заемна 
согласност на брачните другари кои немаат заед-
нички деца. 

Во случај од став 1 на овој член, претседате-
лот на советот е овластен, откако ќе утврди дека 
брачните другари заемната согласност за развод 
на бракот ја донеле слободно, сериозно и непо-
колебливо, да донесе пресуда со која бракот ќе 
го разведе, без учество на судии-поротници. 

Член 36 
Во тужбата со ко ја се поведува бракоразвод-

ниот спор може да се постави и барање за начи-
нот на вршењето на родителските права, чување-
то, издржувањето и воспитувањето на заеднички-
те деца. 

Член 37 
Ако во бракоразводниот спор се решава за 

чување, воспитување и издржување на децата, 
судот ќе го извести надлежниот орган за стара-
телство и ќе го повика да учествува на рочиште-
то заради заштита на интересите на децата и ќе 
му ги достави сите одлуки донесени во таа пос-
тапка. 
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Во постапката од став 1 на овој член органот 
за старателство ќе стави свој предлог за чување, 
воспитување и издржување на децата, а е овлас-
тен, во границите на овој предлог, да изнесува 
и факти што странките не ги навеле и да пред-
лага да се изведат потребните докази, да вло-
жува правни средства и да презема други процес-
ни дејствија. 

Член 38 
По исклучок, од оправдани причини, брачниот 

другар по разводот на бракот може да постави 
барање за издржување во одделен спор, под ус-
лови решавачките факти од кои зависи правото 
на издржување да постоеле во времето на раз-
водот на бракот и во времето на поведувањето иа 
одделниот спор. 

Член 39 
Барањето за враќање на имот внесен во брач-

ната заедница не може да се спои со барањето за 
разводот на бракот. 

Член 40 
Во текот на постапката за бракоразводна^ 

спорови претседателот на советот може со реше-
ние да определи привремени мерки заради дава-
ње издршка на заеднички малолетни деца, како 
и за нивно сместување. 

Привремените мерки од став 1 на овој член 
може да се определат по службена должност или 
по предлог на една од странките. 

Привремените мерки од став 1 на овој член 
судот може да ги определи и во корист на брач-
ниот другар, по негов предлог. 

Жалбата против решението од ставовите 1, 2 
и 3 на овој член не го задржува извршувањето 
на решението. 

Член 41 
Привремените мерки траат до п р а в о с и л н о т о 

завршување на постапката, но судот може по 
службена должност и по барање на една од 
странките нив да ги менува. 

Член 42 
Предлог за определување на привремените 

мерки или за нивно укинување заради давање из-
дршка на заедничките малолетни деца и за нив-
ното сместување може да поднесе и органот или 
установата. 

Член 43 
Кога бракот се разведува по заемна соглас-

ност на брачните другари, а брачните другари 
имаат малолетни, усвоени или полнолетни деца 
кои не се способни сами за себе да се грижат, 
спогодбата за начинот на вршењето на родителски-
те права, чувањето, воспитувањето и издржува-
њето на децата се поднесува писмено, или усно 
на записник к а ј надлежниот општински суд. 

Член 44 
Ако на првото рочиште за главна расправа 

изостане еден од брачните другари кој поднел 
предлог за развод на бракот по заемна согласност 
и не го оправдал отсуството, а уредно е повикан, 
ќе се смета дека предлогот го повлекол. 

Член 45 
Ако од некое подоцнежно рочиште изостанат 

брачните другари, судот ќе го одложи рочиште-
то. Ако и на новото рочиште не дојдат брачнитз 
другари, ќе се смета дека предлогот за развод на 
бракот по заемна согласност е повлечен. 

Член 46 
При оцена на спогодбата на брачните другари 

за начинот на вршењето на родителските права 
и за сместувањето, издржувањето и воспитување-
то на децата, судот е должен да прибави и мис-
лење од надлежниот орган или установа, па до-
колку оцени дека спогодбата е спротивна на ин-
тересите на децата, ќе го одбие предлогот за раз -

вод на бракот по заемна согласност на брачните 
другари. 

Органот или установата е должен во рок од 
15 дена од приемот на барањето од судот да до-
несе мислење во смисла на став 1 на овој член. 

Мислење од став 1 од овој член судот ќе при-
бави од органот или установата и во споровите 
кога се бара развод на брак поради други при-
чини предвидени во член 52 и 53 од Законот за 
бракот. 

Член 47 
Фактите врз кои странките го засновуваат 

своето тужбено барање во брачниот спор, а стран-
ките во спорот имаат заеднички малолетни деца и 
кога тие факти се однесуваат на децата, судот 
може да ги утврдува и кога тие не се спорни ме-
ѓу странките. 

Судот може да утврдува и факти кои стран-
ките не ги изнеле во тужбата или на главната 
расправа, ако тие можат да придонесат за одржу-
вање на бракот. 

Судот не смее да се впушти во испитувањето 
на вистинитоста на другите факти за кои дознал 
од исказот на странките или на друг начин, а 
кои би можеле да претставуваат друга бракораз-
водна причина како основа на тужбата. 

Член 48 
Пресудата со која бракот се разведува ги со-

држи причините поради кои бракот се разведува. 
Доколку бракот се разведува по заемна соглас-
ност на брачните другари, образложението па 
пресудата содржи само кусо излагање по предло-
гот на брачните другари, со повикување на прав-
ните прописи врз основа на кои предлогот е ува-
жен, а се утврдува и дека брачните другари сво-
јата согласност за развод на брак ја донеле сло-
бодно, сериозно и непоколебливо. 

Член 49 
По барање од странките судот во изреката на 

пресудата со која бракот се разведува наведува 
по чија вина бракот се разведува. 

Барањето од став 1 на овој член може да се 
истакне најдоцна до заклучувањето на главната 
расправа. Ако ова барање не е истакнато до за-
клучувањето на главната расправа, по донесува-
њето на пресудата за развод на брак не може да 
се бара повторување на постапката заради утвр-
дување на околноста по чија вина бракот се раз-
ведува. 

Член 50 
Во изреката на пресудата за развод на брак 

содржана е и одлуката за издршка и висината на 
таа издршка на необезбедениот брачен другар, до-
колку за ова е одлучено во текот на постапката 
за развод на бракот. 

Член 51 
Ако со правносилна пресуда бракот е разве-

ден, не може по повод предлог за повторување на 
постапката, барање за заштита на законитоста, 
предлог за враќање во поранешна состојба или 
ревизија да се менува правосилната пресуда, без 
оглед дали некоја од странките склучила нов брак 
или не. 

Одредбите од став 1 на овој член не се одне-
суваат на случаи кога правносилната пресуда од 
овој член ќе биде ставена вон сила врз основа 
на предлог за враќање во поранешна состојба, 
доколку ниедна од странките не стапила во ерак. 

Член 52 
Пресудата со која се разведува бракот во пос-

тапка за развод на брак по заемна согласност на 
брачните другари може да се побива: 

1) поради суштествена повреда на одредбите на 
процесната постапка од член 354 став 2 од ЗПП; 

2) поради погрешна примена на материјалното 
право и 
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3) поради тоа што предлогот за развод на брак 
по заемна согласност бил даден во заблуда, под 
влијание на сила или закана и во случај ако 
за донесување на оваа пресуда не постоеле усло-
ви одредени со овој закон. 

Против првостепената пресуда од став 1 на 
ОБОЈ член странките можат да из јават жалба во 
рок од 15 дена. 

Жалбата во која се изнесени причините пора-
ди кои жалба не може да се из јави ќе се от-
фрли како недозволена. 

Против одлуката на второстепениот суд од став 
1 на овој член не е дозволена ревизија. 

Член 53 
За трошоците па постапката судот одлучува 

но слободно уверување. 
Ако се донесе пресуда со која бракот се раз-

ведува, при одлучувањето за трошоците на пос-
тапката посебно ќе се води сметка и за вината 
за разводот на бракот. 

Член 54 
Одредбите од членовите 40, 41, 42, 47, 51, 52, 

53 став 2 ќе се применуваат и на споровите со 
кои се бара поништување на бракот. 

Член 55 
Во изреката на пресудата со која бракот со 

поништува, судот по предлог на странките ќе 
утврди дали некоја од странките знаела за недо-
статокот поради кој бракот се поништува. 

III. ПОСТАПКА ВО СПОРОВИТЕ ЗАРАДИ УТ-
ВРДУВАЊЕ И ОСПОРУВАЊЕ НА ТАТКОВСТВО 

И МАЈЧИНСТВО 

Член 56 
Странки во споровите за утврдување на тат-

ковство или мајчинство се: лицето чие татковство 
или мајчинство се утврдува, детето и мајката на 
детето. 

Странки во спорот за оспорување на татков-
ство се лицата од член 17 од Законот за односи па 
родителите и децата. 

Кога трето лице оспорува татковство на лице 
кое го признало детето за свое, странки во спорот 
се лицата кои го оспоруваат татковството, лице-
то чие татковство се оспорува, детето и мајката. 

Член 57 
Ако со тужбата за утврдување или оспорува-

ње на татковство или мајчинство не се опфатени 
како тужители или тужени сите странки во спо-
рот, судот ќе го повика тужителот да ја прошири 
тужбата, така што да се опфати и странката која 
со тужбата не е опфатена. 

Ако тужителот во рок што судот ќе го опре-
дели не ја прошири тужбата на странката која 
со тужбата не била опфатена, или ако таа стран-
ка во истиот рок не пристапи кон тужбата како 
нов тужител, тужбата ќе се отфрли. 

Член 58 
Странките кои во тужбата за оспорување и 

утврдување на татковство или мајчинство се оз-
начени како тужители или тужени се единствено 
сопроцесници. 

Член 59 
Ако детето и родителот, кој по законот го 

застапува детето, заедно поднесат тужба за оспо-
рување или утврдување на татковство, односно 
ако се тужени со иста тужба, тој родител ќе го 
застапува детето и во судскиот процес, но орга-
нот за старателство може на детето да му поста-
ви посебен старател, ако меѓу детето и родителот 
во тој судски процес постојат посебни интереси. 

Ако детето или родителот кој по законот го 
застапува детето во судскиот процес се во спро-
тивна странечка улога на тужител и тужен, ор-
ганот за старателство ќе му постави на детето по-
себен старател. 

Член 60 
Во споровите заради утврдување или оспору-

вање на татковство или мајчинство откажувањето 
од тужбеното барање има исто дејство како и по-
влекувањето на тужбата без откажување од туж-
беното барање. 

Член 61 
Органот за старателство може по службена 

должност да поведе постапка за утврдување на 
татковство во случај кога мајката во претходната 
постапка означила определено лице за татко на 
детето, но самата, занемарувајќи ги интересите на 
детето, не поведе постапка за утврдување на тат-
ковство. 

Член 62 
Постапката за оспорување на мајчинство, по 

правило, се води одделно, но може истовремено 
да се води и постапка за утврдување на мајчин-
ство. 

Член 63 
Рокот за поднесување тужба за оспорување и 

утврдување на мајчинство што го има детето тече 
од денот на дознавањето дека жената која се сме-
та за негова ма јка не е таа. 

Ако овој ф а к т детето го дознае пред полно-
летството, му се назначува старател кој во него-
во име може да поведе постапка за оспорување 
на мајчинство. 

Член 64 
Одредбите од членовите 40, 41, 42, 53 став 2 на 

овој закон се применуваат и во споровите за ут-
врдување и оспорување на татковство, и мајчин-
ство и за поништување на татковство утврдено со 
признание. 

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 65 
Одредбите од овој закон ќе се применуваат 

и на предметите по кои, до неговото влегување 
во сила, не е донесена одлука. 

Член бб 
Со денот определен за влегување во сила на 

овој закон престануваат да в а ж а т одредбите од 
членовите 62 став 1, 63, 64, 65, бб од Законот за 
бракот. 

Член 67 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од не-

говото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија" а ќе се приме-
нува од 1. IX. 1978 година. 

116. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на За -
конот за прекршоците, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 28 март 1978 година. 

Број 06-895 
23 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 29 март 1978 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-

КРШОЦИТЕ 

Член 1 

Во Законот за изменување и дополнување на 
Законот за прекршоците („Службен весник на 
СРМ" бр. 47/74) во став 1 на член 1 се бришат збо-
ровите: „во Тетово". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Локацијата за домот од став 1 на овој .член 

ја определува Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

117. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за премер и катастар на 
земјиштето, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 март 1978 година. 

Број 06-877 
28 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ПРЕМЕР И КАТАСТАР 
ИА ЗЕМЈИШТЕТО 

Член 1 
Во Законот за премер и катастар на земјиште-

то („Службен весник на СРМ" бр. 34/72), во членот 
2 став 2 по зборот „организациите" се додаваат 
зборовите: „на здружениот труд и други самоуп-
равни организации и заедници". 

Член 2 
Во член 13 став 2 зборот „тригонометрискиот" 

се заменува со зборот „класичниот", по зборот 
„трипатерација" се става запирка и се додаваат 
зборовите: „комбинирани мерења". 

Член 3 
Во член 34 ставот 1 се менува и гласи: 
„Според културата сите плодни земјишта се 

распоредуваат како: — ниви, оризови ниви, градини, 
овоштарници, интензивни овоштарници, лозја, ин-
тензивни лозја, ливади, пасишта, шуми, трстики и 
мочуришта". 

Во член 34 по став 3 се додава пов став 4, кој 
гласи: 

„Поблиски прописи за тоа што се смета за ин-
тензивни лозја и интензивни овоштарници ќе до-
несе директорот на Републичката геодетска упра-
ва по претходно мислење на Републичкиот секре-
таријат за земјоделство и шумарство и Републич-
киот секретаријат за финансии". 

Член 4 
Во член 35 став 3, член 36 став 2 и член 59 по 

зборовите: „Извршниот совет" се додаваат зборо-
вите: „на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија". 

Член 5 
Во член 39 ставот 2 се менува и гласи: 
„Утврдувањето на огледните земјишта во ка-

тастарската околија го врши комисија која се со-
стои од три члена и ист број заменици. Комиси-
јата ја формира Републичката геодетска управа". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Катастарското класирање на земјиштето во 

катастарската општина го врши комисија која се 
состои од три члена и ист број заменици, Комиси-
јата ја формира Геодетската организација што ги 
врши работите од премерот и катастарот на земји-
штето". 

Ставот 3 станува став 4. 

Член 6 
Во член 42 ставови 1 и 2, член 43 став 1, член 

47 став 3 и член 76 став 1 зборовите: „Републич-
ката геодетска управа" се заменуваат со зборови-
те: „Геодетската организација што ги врши рабо-
тите на премерот и катастарот на земјиштето". 

Член 7 
Во член 47 по став 3 се додаваат два нови ста-

ва 4 и 5, кои гласат: 
„Геодетската организација што ги врши рабо-

тите на премерот и катастарот на земјиштето, која 
го изработува катастарскиот операт, е должна 
и тој операт да и го достави на Републичката гео-
детска управа на преглед и потврда. 

Републичката геодетска управа со решение го 
потврдува катастарскиот операт и го одредува де-
нот на почетокот на неговата примена". 

Член 8 
Во член бб став 1 во третиот ред зборот „увид" 

се заменува со зборовите: „инспекциски надзор". 

Член 9 
Во член 72 зборот „подрачјето" се заменува со 

зборот „територијата". По зборот „Републиката" се 
става точка, а останатите зборови до крајот на ре-
ченицата се бришат. 

Член 10 
Во член 73 во четвртиот ред зборовите: „пра-

во на" се заменуваат со зборовите: „инспекциски". 

Член 11 
Во член 74 став 2 зборовите: „ќе ги отстрани 

нив, односно ќе ги усогласи плановите и катастар-
скиот операт со стварната положба на теренот" се 
заменуваат со зборовите: „со решение ќе го запре 
извршувањето на работите и катастарскиот операт 
ќе го стави вон сила и за тоа ќе го извести со-
бранието на општината". 

Член 12 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Маг 
кедониј;а да утврди пречистен текст на Законот за 
премер и катастар на земјиштето. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот па објавувањето во „Службен весник па Со-
цијалистичка Република Македонија", 
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118. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја. Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за утврдување на катастар-
скиот приход, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 март 1978 година. 

Број 06-878 
28 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАР-
СКИОТ ПРИХОД 

Член 1 
Во Законот за утврдување на катастарскиот 

приход („Службен весник на СРМ", бр. 34/72) член 
1 се менува и гласи: 

„Катастарскиот приход на земјиштето е пари-
чен израз на просечните чисти приходи од расти-
телно и сточарско производство и служи како ос-
новица за пресметување на данокот и придонесите 
од личен доход од вршење земјоделска дејност, 
доколку со закон поинаку не е определено". 

Член 2 
Во член 3 по зборовите: „катастарската класа" 

се додаваат зборовите: ^приносот од земјиштето". 
По член 3 се додава нов член кој гласи: 

„Член 3-а 
Утврдениот катастарски приход по катастар-

ските класи и култури за секоја катастарска 
околија ја сочинуваат скалата на катастарскиот 
приход на односната катастарска околија". 

Член 3 
Во член 5 став 1 зборовите: „редовните изда-

тоци", се заменуваат со зборовите: „просечни тро-
шоци". 

Член 4 
Во член 6 став 1 зборот „порастот" се замену-

ва со зборот „прирастом. 
Во член 6 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„Републичката комисија го пресметува прихо-

дот од сточарство врз основа на статистичките по-
датоци за бројната состојба и за видовите на до-
биточниот фонд". 

Член 5 
Во член 7 зборот „скали" се заменува со збо-

рот „класи". 
Во член 7 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Утврдувањето на катастарскиот приход се 

врши според елементите кои важат за индивиду-
алните стопанства, вклучува јќи ја и ^ о п е р а ц и -
јата". 

Член 6 
Во член 9 зборовите: „распоредени по" се за -

менуваат со зборовите: „застапени со". 
Во член 9 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Утврдувањето на катастарскиот приход се 

врши на единствен начин во сите катастарски око-
лии и на пропишани обрасци". 

Член 7 
Член 10 се брише. 

Член 8 
Во член 11 пред ставот 1 се додава нов став, 

кој гласи: 
„Катастарскиот приход се пресметува по ката-

старски околии и тоа за секоја класа на следниве 
катастарски култури: 

1) ниви (ораници), 
2) оризови ниви, 
3) градини, 
4) овоштарници, 
5) интензивни овоштарници, 
6) лозја, 
7) интензивни лозја, 
8) ливади, 
9) пасишта, 

10) шуми, 
11) трски и мочуришта. 
Во став 1, кој станува став 2 во уводната ре-

ченица зборовите: „по правило според застапенос-
та на земјоделските посеви", се заменуваат со збо-
ровите: „врз основа на податоците на Републич-
киот завод за статистика". 

Во став 1, точка 1 во уводната реченица збо-
ровите: „според податоците на статистичката 
служба" се бришат. 

Во став 1 точка 1 првата алинеја пред зборот 
„овес" се додава сврзникот „и", а зборовите „и 
ориз" се бришат. 

Во став 1 точка 1 се додава нова точка 1а, 
која гласи: 

„—. за оризови ниви според вкупното производ-
ство на оризова арпа од еден хектар". 

По точката 3 се додава нова точка За, која 
гласи: 

„—за интензивни овоштарници според заста-
пеноста на стеблата од одделни видови овошки во 
вкупниот број на овошки на еден хектар". 

По точката 4 се додава нова точка 4а, која 
гласи: 
„—за интензивни лозја според застапеноста на 
трпезни и вински сорти грозје по еден хектар 4 . 

По точката 5 се додава нова точка- 6, која 
гласи: 
»—за ливади и пасишта се пресметува според про-
сечниот принос на сено по еден хектар". 

Член 9 
Член 12 се менува и гласи: 
„Висината на просечниот принос по култури и 

класи на земјиштето со утврдува врз основа на 
прибраните податоци од огледните земјишта кои 
се утврдуваат при класирањето на земјиштето, од 
соседните парцели, од изјавите на индивидуалните 
производители и други податоци. 

Просечниот принос врз основа на кој се утвр-
дува катастарскиот приход од растително произ-
водство е количество на производот што се добива 
од еден хектар површина, сметајќи го просекот во 
последните пет години. 

Просечниот принос се утврдува за целата по-
вршина на огледното земјиште, а потоа се пресме-
тува за еден хектар". 

Член 10 
Во член 13 по зборот „околија" се додава збо-

рот „по правило", а зборовите: „тригодишното про-
изводство" се заменуваат со зборовите: „петго-
дишните приноси", зборовите: „статистичката 
служба" се заменуваат со зборовите: „Републич-
киот завод за статистика". 
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Член 11 
Во член 14 став 2 зборовите: „со пресметката" 

се заменуваат со зборовите „за пресметување". 

Член 12 
Член 15 се менува и гласи: 
„Бруто приходот од ниви се утврдува според 

вредноста на главните и споредните производи на 
посевите. 

Бруто приходот од оризови ниви се утврдува 
според вредноста на оризовата арпа. 

Бруто приходот од градини се утврдува спо-
ред вредноста на главните производи од посевите. 

Бруто приходот од овоштарници се утврдува 
според вредноста на просечниот принос на пло-
довите од родните стебла на овошјето и вред-
носта на пашата, сеното и другите споредни про-
изводи од овоштарниците. 

Бруто приходот од интензивни овоштарници 
се утврдува според вредноста на приносот од род-
ните стебла на овошјето. 

Бруто приходот од лозја се утврдува според 
вредноста на приносот на грозје од еден хектар 
родни лозја. 

Бруто приходот од интензивни лозја се утвр-
дува според приносот на грозје од еден хектар 
на родни лозја. 

Бруто приходот од ливади и пасишта се утвр-
дува според вредноста на приносот на сено. 

Бруто приходот од шуми се утврдува според 
вредноста на прирастот од дрвната маса. 

Бруто приходот од трски и мочуришта се 
утврдува според вредноста на трската, шеварот 
и другите производи". 

Член 13 
Во член 19 став 2 бројот „45" се заменува со 

бројот „30". 
Член 14 

Во член 25 ставот 1 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за утврдување на ката-

старскиот приход донесува републичкиот секре-
тар за финансии со согласност со републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство". 

Член 15 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да утврди пречистен текст на Законот 
за утврдување на катастарскиот приход. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

119. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на Социјалистичка Ре-
публика Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ПРО-

МЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

Се прогласува Законот за дополнување на З а -
конот за данокот на промет на недвижности и права, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 28 март 1978 година. 

Број 06-876 
28 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНО-
КОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

Член 1 
Во Законот за данокот на промет на недвиж-

ности и права („Службен весник на СРМ", број 
25/72, 47/75 и 27/77) по член 3 се додава нов член, 
кој гласи: 

„Член 3-а 
Од данокот на промет на недвижности и права 

се ослободува даночниот обврзник, преку враќа-
ње на платениот данок, во случај кога средствата 
добиени од продажба на стан, односно станбена 
зграда во која живее или не живее поради тоа што 
друго лице е носител на станарско право во рок 
од две години ги вложи за купување на новоиз-
граден стан, односно за изградба на нов стан или 
семејна станбена зграда, а за решавање на стан-
беното прашање на неговото домаќинство. 

Ослободувањето од став 1 на овој член се дава 
по писмено барање на даночниот обврзник за вра-
ќање на платениот данок. 

Барањето за враќање на данок се документира 
со соодветни докази (договор за купување на стан, 
градежна дозвола и ел.). 

Враќањето на данокот го врши органот за при-
ходи на општината кој извршил облог на данокот, 
согласно со одредбите на ставовите 2, 3 и 4 од член 
20-г на овој закон. 

Доколку даночниот обврзник ги исполнува ус-
ловите за даночното ослободување од став 1 на 
овој член, односно ги обезбеди доказите од став 3 
на овој член во моментот на настанувањето на да-
ночната обврска, облогот на данокот нема да се 
изврши". 

Член 2 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да утврди пречистен текст на Законот за 
данокот на промет на недвижности и права. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

120. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

АДВОКАТУРАТА И ДРУГИТЕ ВИДОВИ 
НА ПРАВНА ПОМОШ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за адвокатурата и другите 
видови на правна помош, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 28 март 1978 година. 

Број 06-893 
28 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА АДВОКАТУРАТА И ДРУГИТЕ 
ВИДОВИ НА ПРАВНА ПОМОШ 

Член 1 
Во Законот за адвокатурата и другите видови 

на правна помош („Службен весник на СРМ" бр. 
6/72), член 1 ставот 1 се менува и гласи: 

„Со овој закон се уредува давањето правна 
помош на работните луѓе и граѓаните, организа-
циите на здружениот труд, самоуправните интерес-
ни заедници и другите самоуправни организации и 
заедници, општествените организации и граѓанско-
правните лица (во натамошниот текст: работни лу-
ѓе, граѓани, организации и заедници) во оствару-
вањето и заштитата на нивните права и интереси 
во постапката пред судовите и другите државни 
органи, организации и заедници кои решаваат за 
нивните права или обврски или за кривична и 
друга одговорност". 

Член 2 
Во член 3 став 1 алинеја 4 зборовите: „на здру-

жениот труд и другите организации" се заменуваат 
со зборовите: „и заедниците". 

Член 3 
Во член 6 став 1 во четвртиот ред и во став 2 

во вториот ред пред зборот „Адвокатската" се до-
даваат зборовите: „основните адвокатски комори", 
а по зборовите: „Адвокатската комора" се додаваат 
зборовите: „на Македонија". 

Член 4 
Во член 7 ставот 2 се менува и гласи: 
„Самостојноста на адвокатурата се остварува 

особено: преку самостојно и независно вршење на 
адвокатските работи од страна на адвокатите, во 
рамките на Уставот и законот; со организирање на 
адвокатите во адвокатски комори како самоуправни 
организации кои донесуваат општи акти за својата 
работа, за работата на нивните органи и за рабо-
тата и однесувањето на адвокатите во вршењето 
на својата дејност, како и со одлучување за прием 
во адвокатурата и за престанок на правото за вр-
шење на адвокатура". 

Член 5 
Во член 8 став 1, член 9 став 2 и член 12 став 

1 алинеја 1 пред зборот „заедница", односно „заед-
ници", се додава зборот „работна", односно „ра-
ботни". 

Член 6 
Во член 8 став 2 по зборот „Адвокатите" се до-

даваат зборовите: „кои вршат адвокатска дејност 
како поединци или здружени во адвокатска работ-
на заедница". 

Член 7 
Во член 9 став 1 во третиот ред зборовите: „ја 

здружат својата работа и средства" се заменуваат 
со зборовите: „го здружат својот труд", а во четвр-
тиот ред пред зборот „адвокатска" се додава збо-
рот „трајна". 

Ставовите 3 и 5 се бришат. 

Член 8 
По член 9 се додаваат 13 нови членови, кои 

гласат: 

„Член 9-а 
Адвокатите го здружуваат својот труд со само-

управна спогодба за здружување во адвокатска 
работна заедница, склучена во писмена форма. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член се определува: називот, седиштето и дејноста 
на адвокатската работна заедница; правата и об-
врските на здружените адвокати; начинот на уп-
равување со работата и со средствата кои ги ко-

ристат во заедничката работа; основите за стекну-
вање и распределување на доходот, начинот на 
именувањето на раководителот на заедницата; ус-
ловите за пристапување и истапување од неа; бро-
јот на адвокатските приправници и други праша-
ња од заеднички интерес за работата на адвокат-
ската работна заедница. 

Самоуправната спогодба за здружување е 
склучена кога ќе ја потпишат сите адвокати кои 
се здружуваат. 

Член 9-6 
Адвокатите со приправниците и работниците 

кои вршат административни, помошни и други ра-
боти, меѓусебните односи во адвокатската работна 
заедница ги уредуваат со самоуправна спогодба за 
меѓусебните права, обврски и одговорности. 

Член 9-в 
Адвокатите, приправниците и другите работ-

ници во адвокатската работна заедница, во соглас-
ност со самоуправната спогодба за меѓусебните 
права, обврски и одговорности, заеднички ги уре-
дуваат односите во адвокатската работна заедница 
со статут и други самоуправни општи акти. 

Член 9-г 
Во однос на правата и обврските на работни-

ците во адвокатската работна заедница и на адво-
катската работна заедница спрема општествено-
политичката заедница, во основа, се применуваат 
прописите што важат за организациите на здруже-
ниот труд, ако со овој закон поинаку не е опреде-
лено. 

Член 9-д 
Адвокатската работна заедница има својство 

на правно лице. 
Адвокатската работна заедница одговара за 

обврските со средствата со кои располага. 
Адвокатската работна заедница ја застапува и 

претставува лицето овластено од страна на адво-
катската работна заедница. 

За штета што адвокатот и работникот вработен 
во адвокатската работна заедница, во вршењето 
на адвокатската дејност, ќе ја причини со својата 
работа на работните луѓе, граѓаните, организации 
и заедници, одговара адвокатската работна заед-
ница со својот имот. 

Член 9-ѓ 
Здружените адвокати го задржуваат правото 

на сопственост на средствата што ги внеле во ад-
вокатската заедница. 

Член 9-е 
Адвокатската работна заедница се запишува во 

регистарот на надлежниот окружен стопански суд. 

Член 9 - ж 
Адвокатската работна заедница има право да 

користи општествени средства и да управува со 
нив под условите под кои општествените средства 
ги користат и со нив управуваат работниците во 
организациите на здружениот труд во согласност 
со законот. 

Општествени средства се средства кои адво-
катската работна заедница ги добива на користе-
ње и управување и средствата кои ги стекнала со 
своја работа. 

Член 9-з 
Адвокатската работна заедница, во рамките на 

својата дејност, може да остварува соработка со 
организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници непосредно или 
преку основната адвокатска комора, односно Ад-
вокатската комора на Македонија во согласност со 
самоуправната спогодба што ќе ја склучат со тие 
организации и заедници и со законот. 
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Член 9-ѕ 
Адвокатите кои вршат адвокатска дејност во 

адвокатската работна заедница се самостојни во 
давањето правна помош. 

Сите исправи и поднесоци составени во адво-
катската работна заедница, покрај називот на ад-
вокатската работна заедница мораат да имаат пот-
пис и штембил на адвокатот кој ги составил. 

Член 9-и 
Адвокатската работна заедница престанува со 

работа со спогодба на адвокатите кои го здружиле 
трудот или кога нивниот број ќе биде помал од 
три адвокати. 

Во случај на престанок на адвокатската работ-
на заедница, во смисла на став 1 од овој член, се 
спроведува постапка на редовна ликвидација. 

Адвокатите на адвокатската работна заедница 
мораат да го продолжат застапувањето на стран-
ките, додека странките не најдат други застапни-
ци, но најмногу 30 дена од денот на престанокот 
на работата на адвокатската работна заедница. 

Член 9- ј 
Адвокатската работна заедница има назив и 

штембил. 
Член 9-к 

Основните адвокатски комори водат евиденци-
ја на адвокатските работни заедници од своето 
подрачје. 

Основните адвокатски комори и Адвокатската 
комора на Македонија ј а следат работата на адво-
катските работни заедници". 

Член 9 
Членот 10 се брише. 

Член 10 
Во член 12 став 1 алинеја 2, член 16 и член 36 

став 2 по зборот „канцеларија" се додаваат зборо-
вите „односно адвокатската работна заедница". 

Член 11 
Во член 19 став 1, член 32 став 1 точка 7, член 

35, член 36 став 1 и член 38 став 2 зборот „Адво-
катската" се заменува со зборовите: „основната 
адвокатска". 

Член 12 
Во член 19, став 2 по точката 6 се додава нова 

точка која гласи: 
„7. да е морално-политички подобен за врше-

ње на адвокатура". 
Во став 3 ред 1 зборовите: „народот и д р ж а -

вата" се заменуваат со зборовите: „основите на со-
цијалистичкото самоуправно општествено уредува-
ње и безбедност на СФРЈ". 

Член 13 
Член 20 се менува и гласи: 
„Судиите на Сојузниот суд, на врховните ре-

публички и покраински судови, на републичките 
и покраинските стопански судови и на републич-
ките и покраинските судови на здружениот труд, 
Сојузниот, републичките и покраинските јавни об-
винители и нивните заменици, Сојузниот, репуб-
личките и покраинските јавни правобранители и 
нивните заменици и редовните и вонредните про-
фесори по правните науки на правните факулте -
ти, можат да бидат запишани во именикот на ад-
вокатите и без правосуден испит, ако ги исполну-
ваат условите од член 19 на овој закон". 

Член 14 
Во член 21 став 2 во петтиот ред зборовите: 

„Адвокатската комора на Македонија" се замену-
ваат со зборовите: „основната адвокатска комора". 

Член 15 
Во член 22 ставот 1 се менува и гласи: 
„По барањето за упис во именикот на адвока-

тите одлучува основната адвокатска комора на чие 
подрачје адвокатот ќе врши адвокатска дејност". 

Член 16 
Во член 22 став 2, член 33 став 2 и член 49 

став 2 по зборовите: „Адвокатската комора" се до-
даваат зборовите: „на Македонија". 

Член 17 
Член 23 се менува и гласи: 
„Против решението со кое се одбива барањето 

за упис во именикот на адвокатите, подносителот 
на барањето може да из јави жалба до Адвокат-
ската комора на Македонија во рок од 15 дена. 

Против решението на Адвокатската комора на 
Македонија подносителот на барањето може да по-
веде управен спор". 

Член 18 
Во член 25 став 4 зборовите: „истиот орган кој 

одлучува" се заменуваат со зборовите: „основната 
адвокатска комора која одлучувала". 

Член 19 
Во член 26 ставот 2 се менува и гласи: 
„Со статутот на основната адвокатска комора 

се определува пред кој нејзин орган и во кој рок 
се дава свечената из јава од став 1 на овој член". 

Член 20 
Во член 30 по зборовите: „Адвокатската комо-

ра" се додаваат зборовите: „на Македонија", а збо-
ровите: „и органот надлежен за донесување на 
такво решение", се бришат. 

Член 21 
Член 31 се менува и гласи: 
„Решение за запирање на правото за вршење 

на адвокатура донесува основната адвокатска ко-
мора во чиј именик адвокатот е запишан. 

Против решението од став 1 на овој член адво-
катот може да из јави жалба до Адвокатската ко-
мора на Македонија во рок од 15 дена. 

Против решението на адвокатската комора на 
Македонија може да се поведе управен спор". 

Член 22 
Во член 32 став 1 точка 9 по зборот „месеци" 

се става точка, а останатите зборови до крајот на 
реченицата се бришат. 

Ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Решението за престанок на правото на врше-

ње на адвокатура го донесува основната адвокат-
ска комора во чиј именик адвокатот е запишан. 

Против решението од став 2 на овој член адво-
катот може да из јави жалба до Адвокатската ко-
мора на Македонија во рок од 15 дена". 

По став 3 се додава нов став, кој гласи: 
„Против решението на Адвокатската комора на 

Македонија може да се поведе управен спор". 

Член 23 
Во член 36 став 2 по точката „3" се додава но-

ва точка, која гласи: 
„4. да склучи договор со адвокатот или да е 

во работен однос во адвокатската работна заед-
ница". 

Член 24 
Во член 41, по зборот „регулираат" се додаваат 

зборовите: „со самоуправната спогодба на адвокат-
ската работна заедница за меѓусебните права, об-
врски и одговорности или", а по зборот „адвока-
тот" се става точка и останатите зборови до крајот 
на реченицата се бришат. 

Член 25 
Член 43 се менува и гласи: 
„Адвокатите на територијата на Социјалистич-

ка Република Македонија задолжително се орга-
низираат во основни адвокатски комори, како ос-
новен облик на самоуправното организирање на 
адвокатите, и во Адвокатската комора на Маке-
донија". 
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Член 26 
По член 43 се додаваат 2 нови члена кои гла-

сат: 
„Член 43-а 

Основните адвокатски комори се основаат за 
подрачјето на една или повеќе општини. 

Подрачјето на основните адвокатски комори се 
утврдува со статутот на Адвокатската комора на 
Македонија. 

Основните адвокатски комори се здружуваат 
во Адвокатска комора на Македонија. 

Член 43-6 
Основните адвокатски комори и Адвокатската 

комора на Македонија имаат својство на правно 
лице". | 

Член 27 
Член 44 се менува и гласи: 
„Основните адвокатски комори и Адвокатската 

комора на Македонија, во согласност со Уставот и 
законот, донесуваат свои статути и други самоуп-
равни општи акти. 

Статутот на основната адвокатска комора го 
потврдува собранието на општината на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на основната адвокат-
ска комора. 

Статутот на Адвокатската комора на Македо-
нија го потврдува Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Член 28 
Член 45 се менува и гласи: 
„Надзор над законитоста на општите акти на 

основната адвокатска комора врши извршниот со-
вет на собранието на општината на чие подрачје 
има седиште основната адвокатска комора, а над 
општите акти на Адвокатската комора на Македо-
нија Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Извршниот совет на собранието на општина-
та, односно Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија има право, 
до одлуката на Уставниот суд, да го запре извршу-
вањето на општиот акт на основната адвокатска 
комора, односно Адвокатската комора на Македо-
нија, за кој смета дека е во спротивност со Уста-
вот и законот". 

Член 29 
Член 46 се менува и гласи: 
„Со статутите на основната адвокатска комора 

и Адвокатската комора на Македонија се утврду-
ва особено: внатрешната организација и работата 
на комората и нејзините органи; видовите на са-
моуправните општи акти, надлежноста и постап-
ката за нивно донесување и измена, меѓусебните 
односи на основните адвокатски комори и Адво-
катската комора на Македонија; правата и долж-
ностите на адвокатите и адвокатските приправници 
спрема основните адвокатски комори и Адвокат-
ската комора на Македонија, постапката за упис 
во именикот на адвокатите и други прашања од 
значење за нивната организација и работа". 

Член 30 
Во член 47 по зборот „етика" се става запирка 

и се додаваат зборовите: „што го донесува Адво-
катската комора на Македонија". 

Член 31 
Член 48 се менува и гласи: 
„Основните адвокатски комори и Адвокатската 

комора на Македонија ги следат и проучуваат од-
носите и појавите што се од интерес за остварува-
њето на правата на работните луѓе, граѓаните, ор-
ганизациите и заедниците, како и за унапредува-
њето на адвокатурата и ги известуваат собрани-
јата на општините и Собранието на Социјалистич-

ка Република Македонија, по сопствена иниција-
тива или по нивно барање, за состојбата на адво-
катурата и за нејзините потреби, како и за пра-
шањата што се однесуваат на укажувањето па 
правна помош". 

Член 32 
Во член 49 ставот 3 се брише. 

Член 33 
Член 52 се менува и гласи: 
„Постапката за повредата на должностите и 

угледот на адвокатурата ја води основната адво-
катска комора во чи ј именик е запишан адвока-
тот, односно адвокатскиот приправник. 

Против решението на основната адвокатска ко-
мора адвокатот, односно адвокатскиот приправник 
може да из јави жалба до Адвокатската комора на 
Македонија во рок од 15 дена. 

Против второстепеното решение на Адвокат-
ската комора на Македонија се кое е изречена 
мерката губење на правото на вршење адвокатура, 
односно бришење од именикот на адвокатските 
приправници, може да се поведе управен спор". 

Член 34 
Во член 53 по зборот „граѓаните" се додаваат 

зборовите: како и за давање стручна помош на 
граѓаните за составување на претставки и предло-
зи до телата и органите на општествено-политич-
ките заедници и другите надлежни органи и орга-
низации". 

Член 35 
Во третиот дел пред член 57 во поднасловот, во 

член 57 став 1 во првиот и вториот ред и во член 
58 во четвртиот ред по зборот „труд" се става за -
пирка, а зборовите: „и други организации" се за -
менуваат со зборовите: „самоуправните интересни 
заедници и другите самоуправни организации и 
заедници". 

Ч л е н 36 
Во член 59 во последниот ред зборовите: „на 

здружениот труд и други организации" се замену-
ваат со зборовите: „и заедници". 

Член 37 

По член 63 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 63-а 
Адвокатските работни заедници се должни са-

моуправните општи акти да ги усогласат со од-
редбите на овој закон во рок од шест месеци по 
неговото влегување во сила". 

Член 38 
Член 64 се менува и гл? "и: 
„Основните адвокатски комори и Адвокатската 

комора на Македонија се должни статутите и дру-
гите самоуправни општи акти, како и кодексот на 
адвокатската етика да ги усогласат со овој закон 
во рок од една година по неговото влегување во 
сила". 

Член 39 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да утврди пречистен текст на Законот 
за адвокатурата и другите видови правна помош. 

Член 40 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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121. 

Периодот од донесувањето уставите и конгрес-
ните документи е исполнет со творечка активност 
на работничката класа, работните луѓе и граѓа-
ните, предводени од организираните социјалистич-
ки сили на чело со Сојузот на комунистите, насо-
чена за успешно одвивање на процесите на само-
управно организирање и здружување и натамошно 
развивање на севкупниот систем на социјалистич-
ката самоуправна демократија. Законот за здру-
жениот труд и другите системски закони и оп-
штествено-политичките определби за правците на 
развојот на политичкиот систем на социјалистич-
кото самоуправување претставуваат натамошен пот-
тик за интензивирање на овие процеси. 

Како резултат на севкупните активности, но-
вите вредности на системот на самоуправната со-
цијалистичка демократија веќе стануваат сопст-
веност на работните луѓе и граѓаните. Во вкупната 
општествена репродукција и во вршењето на по-
литичката власт се повеќе доаѓа до израз доми-
нантната улога на работничката класа и на сите 
работни луѓе во основните организации на здру-
жениот труд и месните заедници, како и во дру-
гите класни, општествено-политички и општест-
вени организации и здруженија, каде што се оства-
рува согледување и совладување на бројните по-
треби и интереси што произлегуваат од класните, 
економските, политичките, социјалните и други ус-
лови и можности во животот, работата и творе-
њ е м на човекот, усогласено со заедничките и оп-
штите интереси на работните луѓе и нивните са-
моуправни организации и заедници. Токму поради 
тоа, во натамошното изградување на политичкиот 
систем на социјалистичката самоуправна демокра-
тија останува определбата и стратешката насока 
— особено во основните самоуправни организации и 
заедници, а исто така и во општините, како само-
управни основни општествено-политички заедници 
— целосно и сестрано да се развиваат демократските 
односи и облици на непосредната организираност 
на работниците и другите работни луѓе и граѓаните, 
цо кои тие ќе можат слободно и непосредно да ги 
изразуваат и остваруваат своите интереси, потреби 
и творечки потенцијали, односно, во кои човекот-
производител и самоуправувач ќе ги остварува 
своите самоуправни права, слободи и должности 
во заемност и поврзаност со другите производи-
тели и самоуправувачи, се разбира во условите, 
можностите и потребите на својата работна и ж и -
вотна средина и на пошироките општествени заед-
ници, како и со се поразвиено и поефикасно оства-
рување на начелата на солидарност и рамноправ-
ност во сестраниот развиток на сите делови на 
Републиката и општините, на секоја работна и 
животна средина, посебно. 

Наместо одлучување во името на работничката 
класа, работните луѓе и граѓаните во тесни кру-
гови и во други облици на политички монопол 
од отуѓени центри — што претставува неуставен и 
несамоуправен однос и рецидив од минатото, но 
се уште присутен како преодна појава — во се 
поразвиениот систем на социјалистичката самоуп-
равна демократија постојано се прошируваат усло-
вите за слобода на изразувањето и остварувањето 
на автентичните интереси и потреби на човекот-
производител и самоуправувач, кој објективно е 
носител на севкупноста на парцијалните и опш-
тите општествени интереси и тоа непосредно од 
него самиот, во заемност, поврзаност и солидарност 
со другите работни луѓе — самоуправувачи, со кои 
е објективно поврзан со мноштво заеднички ин-
тереси и потреби, пред се во неговата работна и 
животна средина, а исто така и во општеството 
пошироко. 

Низ тоа развивање на политичките и самоуп-
равните слободи се поизразито се обезбедува ос-
тварувањето на долгорочниот историски интерес на 
работничката класа, која низ својата самоуправна 

улога, низ заемност и демократска поврзаност со 
другите работни луѓе и граѓаните се изразува како 
носител на историскиот прогрес кон Марксовата 
„асоцијација на слободни производители", кон бес-
класно општество и еднакви слободи за сите. 

Во самоуправната практика таквите вредности 
на самоуправната социјалистичка демократија се 
потврдуваат и се попродлабочено се остваруваат. 

Делегатскиот систем во досегашното функцио-
нирање се потврдува како универзален облик на 
непосредно вклучување на работничката класа, ра -
ботните луѓе и граѓаните во вршењето на поли-
тичката власт и одлучувањето за општествените 
работи. Делегациите и делегатите се повеќе придо-
несуваат во собранијата на општествено-политич-
ките заедници и собранијата на самоуправните ин-
тересни заедници како и во другите облици на са-
моуправна делегатска организираност, непосредно 
да се изразуваат интересите и потребите на ра-
ботничката класа, работните луѓе и граѓаните ка -
ко и на основните организации на здружениот 
труд, месните заедници и општествено-политички-
те и други организации и здруженија на нивната 
непосредна организираност. 

Целосното остварување на делегатскиот систем 
станува неопходност на натамошниот севкупен раз-
вој на материјалната основа и општествена над-
градба, како и развојот на политичкиот систем 
на самоуправната социјалистичка демократија, а 
посебно за унапредување на состојбите и односите 
во самоуправната организираност и функционира-
њето на самоуправниот механизам во општествена-
та основа — основните организации и заедници во 
кои работните луѓе и граѓаните непосредно од-
лучуваат за своите интереси, права и должности 
за меѓусебните обврски и одговорности, а преку 
своите делегации и делегати ја остваруваат власта 
и управуваат со општествените работи. 

Во досегашната изградба на самоуправниот сис-
тем на задоволување на личните и заедничките 
потреби и интереси во општествените дејности врз 
начелата на заемност и солидарност, постигнати 
се значајни резултати во создавањето на опш-
тествено-економски, организационо-правни и други 
претпоставки за примена на принципот на сло-
бодна размена на трудот. Формирани се самоуп-
равни интересни заедници за сите општествени 
дејности, како и за некои области од сферата на 
материјалното производство. Меѓутоа, на овој план 
се манифестираат и одредени недостатоци и тешко-
тии, од објективен и субјективен карактер, кои 
го забавуваат процесот на воспоставување и раз-
вивање на квалитативно нови односи, особено на 
релацијата материјално производство — општест-
вени дејности. 

Бавно се одвиваат и определени процеси на 
самоуправна организираност и здружување на тру-
дот и средствата, во насока на постојано проши-
рување на условите за остварување на власта и 
самоуправувањето на работничката класа и на сите 
работни луѓе и граѓаните, кои создаваат и обезбе-
дуваат материјални и други услови за живот и 
работа, за самоуправно задоволување на нивните 
материјални, социјални, културни и други инте-
реси и потреби. Присутните слабости бараат на-
тамошни напори за доизградување и усовршување 
на политичкиот самоуправен систем и на само-
управното организирање на здружениот труд. По-
ради тоа, неопходно е врз основа на досега постиг-
натите резултати низ критичка оценка на состој-
бите, поактивно ангажирање на организираните 
социјалистички сили и на сите носители на опш-
тествените права, должности и одговорности во 
интензивирањето на процесите на самоуправното 
организирање и изнаоѓање соодветни решенија за 
определени прашања што ги наметнува непосред-
ната практика за засилување на материјалната и 
самоуправната положба на работните луѓе и граѓа-
ните кои самоуправно одлучуваат организирани во 
основни организации на здружениот труд, во месни 
заедници, во самоуправни интересни заедници, во 
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други самоуправни организации и заедници, во 
други облици на самоуправно здружување и во 
општествено-политички и општествени организа-
ции и здруженија, со самоуправно спогодување и 
општествено договарање и преку делегации и де-
легати во собранијата на општествено-политичките 
заедници и во сите органи на самоуправувањето. 

Тргнувајќи од изнесените констатации, мате-
ријалот „Интензивирање на процесите на оствару-
вањето на политичкиот систем на социјалистич-
ката самоуправна демократија и самоуправното 
интересно организирање" и мислењата и предло-
зите дадени по него на седниците на соборите па 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија и нивните работни тела, како и од искажу-
вањата на делегациите и делегатите и на другите 
носители на општествените права и одговорности, 
а со цел поцелосно да се изразуваат вредностите 
на самоуправниот социјалистички систем и да се 
прошируваат условите и можностите работниот 
човек — производител и самоуправувач да ги ос-
тварува своите демократски слободи, права и дол-
жности и заедно со другите работни луѓе и гра-
ѓани да ги изразува и остварува своите интереси, 
стремежи и творечки потенцијали, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничка седница на сите собори, врз основа на член 
318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА НАТАМОШНО УНАПРЕДУВАЊЕ НА САМО-

УПРАВНОТО ИНТЕРЕСНО ЗДРУЖУВАЊЕ 

Политичкиот систем на социјалистичкото само-
управување, чија суштина е социјалистичката са-
моуправна демократија, е долгорочен свесно насо-
чуван процес на длабоки промени, кои се условени 
и кои произлегуваат од суштинските промени со 
општествено-економските и производствените од-
носи. 

Досегашните крупни и длабоки револуционер-
ни промени во општествено-економските и произ-
водствените односи, особено изразени во односите 
на самоуправниот здружен труд нагласено упату-
ваат кон натамошно доизградување на целокуп-
ниот политички систем на социјалистичкото само-
управување, односно развивање на такви форми 
на политичкиот систем, кои ќе обезбедат интереси-
те на работните луѓе и граѓаните да дојдат што 
понепосредно до израз, без најразлични посредни-
ци и претставници, во рамките на демократското 
самоуправно решавање кои повратно ќе влијаат 
врз натамошниот развој на самоуправните произ-
водствени односи во здружениот труд и во опш-
теството. 

Заради обезбедување на побрз развој на со-
цијалистичката содржина на самоуправната демо-
кратија, потребно е натамошно развивање и про-
длабочување на самоуправната организираност на 
работните луѓе и граѓаните. Сите видови на само-
управна организираност и поврзаност треба да се 
остваруваат врз принципот на доходовни односи, 
со длабоки корени во базичките општествени струк-
тури — основните организации на здружениот труд 
и месните заедници. Тоа треба да биде суштинска 
претпоставка за подоследно оживотворување на 
самоуправните социјалистички односи во основните 
и во сите поразвиени облици на самоуправно здру-
жување на трудот и средствата, во месните заед-
ници, како и на севкупната организираност во це-
лината на општествената репродукција, во изгра-
дувањето на меѓусебните односи, права и долж-
ности, врз начелата на заемност, солидарност и 
рамномерност во сестраниот развој на сите ж и -
вотни и работни средини и на секоја одделно. 

Доизградувањето на самоуправната функци ја 
на општината со развиени облици на самоуправна 
организираност и поврзаност треба да овозможи 
работниците и сите работни луѓе и граѓаните сло-

бодно да ги изразуваат, усогласуваат и оствару-
ваат своите интереси и потреби и непосредно да 
учествуваат во градењето и остварувањето на те-
ковната и развојната политика и во одлучувањето 
за општествените работи, остварувајќи ги се по-
богато своите уставни и самоуправни слободи, пра-
ва должности и одговорности. 

I. З Д Р У Ж У В А Њ Е НА ТРУДОТ И СРЕДСТВАТА 

Поврзувањето и интегрирањето на целокупни-
от општествен труд во системот на самоуправно 
здружениот труд и натаму треба се поинтензивно 
да се остварува со здружување на трудот и сред-
ствата во различни облици на здружување, со 
слободна размена на трудот, со самоуправно спого-
дување и општествено договарање, како и со од-
лучување на работниците во организациите на 
здружениот труд и во другите самоуправни орга-
низации и заедници. Во меѓусебната поврзаност и 
зависност на размената на трудот и средствата и 
во создавањето на вредности во различни облици 
на здружување на трудот и средствата во опш-
тествена сопственост треба сестрано да се изразува 
општествениот карактер на трудот. 

Заради поцелосно остварување на личните и 
заедничките потреби и интереси на работните луѓе 
и граѓаните со меѓусебна самоуправна поврзаност, 
заемност и солидарност, слободната поврзаност и 
размена на трудот низ разни облици на организи-
раност треба да се обезбедува непосредно и преку 
сите форми на здружување на трудот и средствата, 
односно преку организациите на здружениот труд, 
преку разни облици на организираност 'на работ-
ните луѓе со личен труд и средства на трудот во 
нивна сопственост, како и во рамките на самоу-
правните интересни заедници или преку нив. На 
тој начин со непосредно поврзување, самоуправно 
спогодување и општествено договарање работни-
ците и другите работни луѓе и граѓаните во своите 
самоуправни организации и заедници се повеќе ќе 
го интегрираат општествениот труд и со тоа ќе го 
унапредуваат целокупниот систем на социјалистич-
ките општествено-економски односи. 

Притоа, покрај зголеменото^ учество на работ-
ниците во непосредното одлучување во основните 
организации и повисоките облици во здружување 
на трудот и средствата, ќе се засилува и нивното 
учество во животната средина, во интересните за -
едници и другите облици на непосредна органи-
зираност, со што се посилно ќе се остварува ре-
шавачката улога на работничката класа во вкуп-
носта на општествената репродукција. 

1. Работници во здружениот труд со средства 
на трудот во општествена сопственост 

Остварувањето на Законот за здружениот труд 
и на другите системски закони и решенија е при-
дружено со активности кои отвораат процеси на сб 
подлабоки, посодржајни и посуштински промени 
во самоуправната организираност на здружениот 
труд, почнувајќи од основната организација на 
здружениот труд, па се до најразвиените облици 
на здружување на трудот и средствата. 

1.1. Основната организација на здружениот труд 
се уште целосно не се изразува како основна са-
моуправна општествена клетка, во која почнува и 
завршува процесот на општествената репродукци-
ја, каде што работниците ги уредуваат и оствару-
ваат своите права и должности. Не се надминати 
остатоците од организационите поставки и дејству-
вањето на поранешните претпријатија, како инсти-
туционализиран облик на општествено отуѓување 
на средствата за производство од работниците, по-
ради што се уште егзистираат гломазни работни 
организации, во кои не е можно да се воспостават 
општествено-економски односи врз определбите на 
Законот за здружениот труд, или такви организа-
ции на здружениот труд, во кои правата на ра -
ботниците од основните организации на здружени-
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от труд се узурпирани, а одлучувањето по нив се 
остварува на ниво на работна организација. 

Поради тоа, во поразвиените облици на здру-
жување на трудот и средствата треба да се одлучу-
ва само за заедничките потреби и интереси, врз 
основа на усвоените определби на работниците од 
основните организации на здружениот труд во нив-
ниот состав. Посебни напори за интензивирање на 
овие процеси треба да се вложуваат во организа-
циите на здружениот труд што вршат дејности 
односно работи, од посебен општествен интерес и 
што се од пошироко значење за вкупниот развој, 
работење и живеење, во согласност со природата 
на нивната дејност и од карактерот и потребата 
за остварување на тој интерес и значење. 

1.2. За целосно остварување на општествената 
определба — работниците да одлучуваат во сите 
текови на општествената репродукција потребно 
е во самоуправните организации се позасилено да 
се поттикнуваат и развиваат мотивите на работни-
ците тие да одлучуваат за условите и резултатите 
на својот труд во работната организација, како и 
преку свои делегации и делегати во собранијата 
на самоуправните интересни заедници и во собра-
нијата на општествено-политичките заедници за 
сите прашања од управувањето со трудот и оп-
штествената репродукција. 

Самоуправното одлучување на работниците во 
нивните работни и општествени средини по сите 
прашања од општествената репродукција не е само 
гола форма на определување на политизираните 
работници, туку е нераскинлив дел на самоупра-
вувањето, како социјалистички самоуправен про-
изводствен однос и доминантен општествен однос, 
во кои тие ги вградуваат своите заложби за коре-
нита преобразба на општествено-економските и ин-
ституционалните основи на односите во здружениот 
труд, во согласност со општествено-економската 
природа на доходовните односи и на трудот во сис-
темот на здружениот труд. 

1.3. Самоуправните врски и односи меѓу основ-
ните организации на здружениот труд и нивната 
репродукциона поврзаност и меѓузависност на ин-
тересите на здружениот труд заостануваат зад по-
требите од современо доходовно стопанисување со 
средствата во општествена сопственост во пазарни 
услови. Тоа се одразува неповолно врз развојот, 
современоста и ефикасноста на самите основни ор-
ганизации на здружениот труд, самоуправниот сис-
тем во нив останува изолиран, работничката класа 
и нејзините историски интереси не можат целосно 
да се изразуваат како решавачки фактор во сите 
текови на општествената репродукција. Поради тоа, 
во самоуправното и доходовното поврзување треба 
да се најдат сите учесници во една репродукциона 
целина — примарните производители (вклучително 
и производителите со личен труд и средства над 
кои постои право на сопственост), производителите 
на полупроизводи и финални производи, како и 
соодветни прометни, образовни, научни и други 
организации на здружениот труд. 

2. Земјоделски производители со личен труд 
и средства над кои постои право 
на сопственост 

Во процесите на поврзување и интегрирањето 
на целокупниот општествен труд во системот на са-
моуправниот труд заради поцелосно остварување на 
личните и заедничките интереси и потреби на ра -
ботните луѓе и граѓаните и заради остварување на 
нивните самоуправни права, слободи и должности, 
посебно внимание заслужува натамошното осмис-
лено развивање и унапредување на самоуправната 
организираност и здружувањето на трудот и сред-
ствата во земјоделството, во функција на се поком-
плексно остварување на програмата за развој и 
социјалистичка преобразба на земјоделството и се-
лото, особено преку: 

2.1. Натамошен забрзан и усогласен развој на 
материјалната основа на здружениот труд во агро-

комплексот, со засилена економска моќ, продуктив-
ност и ефикасност, преку масовно присуство и при-
мена на науката, научни и техничко-технолошки 
достигања, со републички и регионални долгороч-
ни и тековни планови и програми за современ и 
хармоничен развој на сите ф а з и во репродукцијата 
— на примарното производство во општествениот 
и индивидуалниот сектор, на преработувачката ин-
дустрија и на прометот на земјоделски производи, 
со оптимално активирање на природните и другите 
вредности и потенцијали во општествениот и ин-
дивидуалниот сектор; 

— давање сестрана општествена поддршка на 
постојната иницијатива и концепција за примена 
на Законот за здружениот труд во агрокомплексот 
за современо и ефикасно самоуправно организи-
рање и здружување на трудот и средствата врз 
територијални и репродукциони начела, преку са-
моуправно доходовно поврзување и здружување 
на работниците од основните организации на здру-
жениот труд во примарното производство, прера-
ботката и прометот, со функционално интегрирање 
на производниот со образовно-воспитниот, научно-
истражувачкиот и применувачкиот труд по група-
ции, дејности и производи; 

— соодветно самоуправно организирање, повр-
зување и здружување на организациите на здру-
жениот труд од агрокомплексот и други заинтере-
сирани организации на здружениот труд кои ко-
ристат земјоделски суровини („Југотутун", „Алка-
лоид", текстилните ОЗТ и др.) односно кои што 
произведуваат хемиски средства, репроматеријал, 
опрема и друго за потребите на агрокомплексот, 
водостопанските организации, како и здруженија 
и други облици на организираност на земјоделски-
те производители со личен труд со средства на 
трудот над кои постои право на сопственост на гра-
ѓаните, особено заради заедничко долгорочно, сре-
днорочно и тековно планирање и усогласување на 
програмите, меѓусебно уредување на односите, пра-
вата и должностите во долгорочните и тековните 
заеднички планови, односи и соработка, уредување 
на доходовните и други односи со производителите 
со личен труд и средства на трудот над кои постои 
право на сопственост и друго; 

—• постојано сообразување и засилување на по-
требните претпоставки и услови за конечен пресврт 
— здружениот труд целосно да се афирмира како 
основен носител на правата, должностите и одго-
ворностите за тековното работење и развојот на 
агрокомплексот и во остварувањето на аграрната 
политика, при што целосно ќе го понесе осовре-
менувањето и зголемувањето на производството, 
продуктивноста и доходноста на производителите 
со личен труд и средства на трудот над кои постои 
право на сопственост, како и засилувањето на нив-
ната материјална и општествена положба, особено 
преку: 

— самоуправно доходовно поврзување врз по-
тра јни основи на производни, прометни и други 
организации на здружениот труд со здруженијата 
и другите облици на организираност на земјодел-
ските производители со личен труд и средства на 
трудот во нивна сопственост; 

— меѓусебно усогласување на среднорочните 
и годишните планови за развој и работа, во пра-
вец на развој и ангажирање на капацитетот на 
земјоделските производители со личен труд и сред-
ства во нивна сопственост и нивните здруженија 
и други облици на нивна организираност; 

— долгорочно договарање на земјоделски и 
други производи, народни ракотворби, сувенири и 
друго, за домашниот и надворешниот пазар; 

— укажување на општа и стручна помош за уна-
предување и зголемување на производството, про-
дуктивноста и доходноста во земјоделството и дру-
гите дејности на производителите со личен труд 
и со средства во сопственост на граѓаните, вршење 
набавка на репроматеријали, опрема и друго, кре-
дитирање на договореното производство, преземање 
и пласман на производите, како и остварување на 
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други цели и задачи утврдени со самоуправните 
спогодби и договори за меѓусебна соработка. 

2.2. Укажување на сестрана општествена под-
дршка и постојано сообразување и засилување на 
потребните претпоставки и услови за засилување 
на здружувањето на земјоделските производители 
со личен труд и средства на трудот над кои пос-
тои право на сопственост во здружение на земјо-
делските производители, во задруги, организации 
на кооперанти и други облици на нивна органи-
зираност, како и на доходовното поврзување на 
личниот труд и средствата на трудот над кои пос-
тои право на сопственост со организациите на здру-
жениот труд врз долгорочна основа, нивно соодвет-
но учество во делегатските собранија на општест-
вено-политичките заедници, на соодветните инте-
ресни заедници, деловни заедници и други орга-
низации и заедници, со цел за забрзување и до-
вршување на процесите за остварување на устав-
ното право на земјоделските производители, да ос-
тваруваат, врз основа на својот труд, во начело 
иста општествено-економска положба и во основа 
исти права и должности како и работниците во 
организациите на здружениот труд, а особено: 

(1) заедно со работниците во основните и во 
другите организации на здружениот труд и со ра -
ботните луѓе и граѓаните во самоуправните инте-
ресни заедници и во другите самоуправни органи-
зации и заедници, како и во општините и Репуб-
ликата, засновано врз научните сознанија и оцен-
ките за развојните можности, со планирање на 
својот труд и на развојот да ги усогласуваат од-
носите во општествената репродукција и да го на -
сочуваат развојот на општественото производство 
и на другите општествени дејности со своите за -
еднички интереси и цели утврдени врз самоуп-
равна основа; заради унапредување на условите на 
својот живот и работа, создавање основи за нивна 
стабилност и за што поцелосно користење на мож-
ностите за развој на производните сили на оп-
штеството и за зголемување на продуктивноста на 
својот и на вкупниот општествен труд; заради раз -
вивање на социјалистичките самоуправни односи 
врз таа основа; заради совладување на стихиското 
дејствување на пазарот, како и заради непосредно 
учество во утврдувањето и остварувањето на се-
вкупниот развој и јакнење угледот на општината, 
на Републиката и на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во целина; 

(2) да ја остваруваат со Уставот утврдената са-
моуправна положба во социјалистичките општест-
вено-економски односи, да располагаат со оства-
рените резултати на својот труд и врз основите 
на солидарност, заемност и социјалистичкиот ху-
манизам заедно со другите производители и само-
управувачи да ги задоволува своите лични и оп-
штествени потреби, да ја обезбедуваат својата еко-
номска и социјална сигурност и да создаваат сб 
поповолни услови за живот и работа и за развој 
на сестрана личност на работниот човек, преку 
постојано подобрување и изедначување на услови-
те за живот и работа, со надминување, врз осно-
вите на солидарност и заемност, на разликите што 
произлегуваат од материјалната неразвиеност и од 
другите нееднакви услови за живот и работа, со 
изедначување на можностите за образование и ра-
бота и со оневозможување и отстранување на со-
цијалните разлики што не се засновани врз при-
мената на начелото на распределба според трудот; 

(3) да остваруваат слободно и корисно здружу-
вање на трудот и средствата, како во односите на 
производството и копродукцијата, во размената 
пазарот и во кредитните односи, така и преку здру-
жувањето на трудот и средствата во здруженија 
на земјоделските производители, во задруги, во ор-
ганизации на кооперанти и во други облици на 
здружување, односно на нивното поврзување во 
разни форми на соработка со организациите на 
здружениот труд врз потрајна основа. 

Со слободно и рамноправно здружување на 
својот труд и средствата на трудот со работниците 

во здружениот труд со општествени средства, по 
правило, врз потрајни и доходовни односи и со 
ангажирање на значителен дел на потенцијалите 
на земјоделците, земјоделските производители всуш-
ност ќе ја прошируваат материјалната основа на 
својот труд и ќе ги користат резултатите на оп-
штиот материјален и општествен развој, и врз таа 
основа поцелосно ќе остваруваат поголема стабил-
ност и материјална и социјална сигурност за по-
целосно задоволување на своите лични и општест-
вени интереси и потреби, за развивање на своите 
работни и други способности, рамноправно ќе уп-
равуваат со работниците на организациите на здру-
жениот труд со кои соработуваат, со заедничките 
работи, заеднички ќе одлучуваат за остварениот 
доход преку таа соработка и ќе учествуваат во не-
говата распределба според својот придонес во ос-
тварувањето на тој доход, во согласност со само-
управната спогодба и со Законот за здружениот 
труд. 

Во таа смисла, заслужува општествена поддрш-
ка осмислувањето и остварувањето на сознанијата 
и иницијативите кон: 

— формирање здруженија на земјоделските 
производители во населбата, општината и Репуб-
ликата со внатрешна организираност во одделни 
или група производи, како облик на организира-
ност на сите земјоделски производители со личен 
труд со свои средства на трудот, со нивна поврза-
ност и соработка со соодветни организации на 
здружениот труд во општината и Републиката, за -
ради нивно организирано вклучување во системот 
на социјалистичките самоуправни односи, во пла-
нирањето и програмирањето на осовременувањето 
и зголемувањето на производството, продуктивнос-
та и доходноста на својот труд, во подобрувањето 
на условите на трудот, за обезбедување на соци-
јална сигурност и социјалните права, за самоуп-
равно спогодување врз трајна соработка на зем-
јоделците што не се здружени во земјоделска за -
друга или други облици на здружување на зем-
јоделците; во соработка со организациите на здру-
жениот труд од индустријата и другите области 
со Стопанската комора и здруженијата на занает-
чиите, со покренување иницијативи за развивање 
на производствени и услужни капацитети за ак-
тивирање на неискористениот во земјоделството 
работен фонд и за општо подигање на материјал-
ната положба на селото, како суштинска претпос-
тавка за социјалистичката преобразба; за непо-
средно учество во утврдувањето и остварувањето 
на политиката и условите за работа и развој на 
земјоделството, на даночната политика, на поли-
тиката на цените и пласманот на земјоделските 
производи, обезбедувањето на опрема, репромате-
ријали и други услови за работа и за остварување 
на други цели и задачи утврдени со нивните опш-
ти самоуправни акти, со самоуправни спогодби и 
општествени договори; 

— формирање организации на кооперанти, за -
други и други облици на организираност на зем-
јоделските производители по правило во секое се-
ло, или неколку блиски и помали села со исто-
родна проблематика, ако бројот на производителите 
не е преголем и ако така одлучат самите произ-
водители, со тоа што да се негира и надмине при-
стапот и одделни појави на создавање гломазни 
организации на производителите за територијата 
на целата општина, повеќе како „ново" руво за 
досегашните служби или сектори за кооперација 
со индивидуалните производители и ел.; 

— при изборот на облиците на непосредна ор-
ганизираност на земјоделските производители, зас-
новано врз принципот на доброволност, да се ос-
тварува начелото на сеопфатност на сите произ-
водители, што е важна претпоставка за нивното 
учество во остварувањето на уставните права и 
должности, нивните интереси и потреби, а исто 
така е од значење и за хармоничен материјален 
и општествен развиток на општеството во целина, 
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особено за политичкиот систем заснован врз плу-
рализмот на самоуправните интереси; 

— остварување на соодветна самоуправна ор-
ганизираност на земјоделските производители на 
ниво на општината од делегати на нивните основ-
ни облици по селата, како и на ниво на Републи-
ката, со разиграни облици на самоуправно усогла-
сување и уредување на односите по одделни од-
носно група производи (житарици, сточарство, овош-
је и пчеларство, л о з а р с т в о , зеленчук, масло-
дајни растенија, тутун, шеќерна репка, ориз, афион 
и лековити растенија, памук и др.), како и со по-
врзаност и соработка со соодветни организации на 
здружениот труд во општината и Републиката; 

— одбегнување на нерационални и раситнети 
решенија и зафати, како и лаицизам и нерацио-
нален професионализам во облиците на организи-
раност на земјоделските производители, по пат на 
развиен механизам на самоуправување во нив, 
и со потпирање врз организациите на здружениот 
труд со кои потрајно се соработува во поглед на 
општата и стручната помош, во набавка на репро-
материјали, опрема и друго, во кредитирање на 
договореното производство, а особено во прифаќа -
ње и обезбедување на продажбата на договореното 
производство, врз начелата на доходовен однос, 
односно заеднички приход, како и по други пра-
шања утврдени со самоуправните спогодби и до-
говори; 

— остварувањето на самоуправна организира-
ност на земјоделските производители со личен труд 
и средства на трудот над кои постои право на 
сопственост ги засилува можностите за нивно вклу-
чување и рамноправно учество во утврдувањето и 
остварувањето на тековната и развојна политика 
во агрокомплексот, во целата општествена репро-
дукција и во решавањето на општествените пра-
шања, во заемност и солидарност со здружениот 
труд од агрокомплексот, во собранијата на опш-
тествено-политичките заедници и на интересните 
заедници во општината и пошироките општестве-
ни заедници, што треба да се акцентира во на-
тамошното остварување и унапредување на деле-
гатскиот систем. 

2.3. Укажување на сестрана општествена под-
дршка и постојано засилување на претпоставките 
и условите за натамошен севкупен развиток на се-
лото како самоуправна современо организирана 
животна и работна средина, со што ќе се отстра-
нуваат остатоците на разликите село-град во од-
нос на условите и можностите за работа, образова-
ние и детска заштита, здравство, сообраќај и врски, 
снабдување, занаетчиски и комунални услуги и 
друго, преку се поразвиено и поефикасно оства-
рување на начелата на заемност, солидарност и 
рамномерност во сестраниот развиток на сите ра-
ботни и животни средини во Републиката и во 
општините. 

Во функција на остварувањето на оваа насока, 
сите општествени субјекти потребно е особено: 

— во долгорочните, среднорочните и годишни-
те планови, односно во програмите за нивно ос-
тварување, да вградат соодветни решенија и зада-
чи, односно да ги коригираат или доразработат по-
стојните, врз одредени, современи и ефикасни нор-
ми и стандарди по области, дејности и потреби 
утврдени во основните самоуправни организации 
и заедници, а усогласени во општината и во Ре-
публиката; 

— во таа смисла треба да се одредуваат и из-
вори на средства и да се насочува нивната рас-

пределба, односно да се сообразат постојните ре-
шенија за надминување на состојбите и оствару-
вање на одредени стандарди по области, дејности 
и потреби според програмираната динамика; 

— притоа, ако одредени напрегања во одделни 
работни и животни средини не се достатни за ос-
тварување на програмираното, солидарно да се 
обезбедува соодветен прилив на средства во рам-
ките на општината, односно од Републиката, во 

случај кога се ограничени можностите на општи-
ната, со цел да се обезбеди рамномерен развој на 
сите работни и животни средини, односно да се 
одбегнат големите разлики во условите за работа 
и живеење. 

2.4. Во остварувањето на посочените сознанија, 
иницијативи и задачи за надминување на одре-
дени состојби и за забрзан и хармоничен развој 
на земјоделството со личен труд со средства на 
трудот над кои постои право на сопственост во 
однос на агрокомплексот и на вкупниот развој, 
соодветно да се ангажираат земјоделските произ-
водители и сите општествени субјекти. 

3. Работни луѓе кои вршат производни и 
услужни дејности со личен труд и средства 
на трудот во сопственост на граѓаните 

Досегашниот стопански развој и нараснатите 
потреби од производи и услуги од занаетчиството, 
угостителството, туризмот, домашните ракотворби 
и други не беше следено со рамномерен развој на 
дејностите што се вршат со личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓаните, заос-
танува нивната самоуправна организираност, нив-
ното учество во соодветните самоуправни интерес-
ни заедници, здружувањето на нивниот труд и сред-
ства во договорни организации, занаетчиски задру-
ги и други облици на здружување на трудот и 
средствата, како и нивната деловна доходовна по-
врзаност со производни, прометни и други органи-
зации на здружениот труд врз потрајна основа. 

Затоа посебно внимание и сестрана општестве-
на поддршка заслужува постојаното сообразување 
и засилување на потребните претпоставки и услови 
за натамошно осмислено развивање на дејностите 
со личен труд со средства во сопственост на гра-
ѓаните во областа на занаетчиството, угостителст-
вото, туризмот, домашните ракотворби и друго, 
унапредување на самоуправната организираност и 
нивно здружување во соодветни здруженија , во 
договорни организации, задруги и други облици на 
нивна организираност, како и доходовно поврзу-
вање со производни, прометни и други организации 
на здружен труд врз долгорочни основи; нивно со-
одветно учество во делегатските собранија на оп-
штествено-политичките заедници, на соодветните 
интересни заедници, деловни заедници и други ор-
ганизации и заедници, со цел за: 

3.1. Засилување на ангажираната поставеност 
на производните, прометните и други организации 
на здружениот труд, во што и Стопанската комора 
има свое место, има решавачко значење за оства-
рувањето на програмата за забрзан развиток на 
малото стопанство воопшто, и посебно за развито-
кот на дејностите со личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните во занаетчиството, угости-
телството, туризмот, домашните ракотворби и дру-
го, до степен што ќе доведе малото стопанство и 
производните, услужните дејности со личен труд со 
средства во сопственост на граѓаните да се раз-
вива постојано и сразмерно со општиот стопански 
и друг развиток и за задоволување на растечките 
потреби од тој вид на производи и услуги; 

— постојано сообразување и засилување на по-
требните претпоставки и услови за конечен прес-
врт — здружениот труд целосно да се афирмира 
како основен носител на правата, должностите и 
одговорностите за тековните состојби и програми-
раниот развој на малото стопанство, при што це-
лосно ќе го повлече осовременувањето и зголему-
вањето на производството, продуктивноста и доход-
носта на дејностите со личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните, како и засилување на 
нивната материјална и социјална положба и си-
гурност, особено преку: 

— самоуправно доходовно поврзување врз по-
трајни основи на производните, градежните, про-
метните и други организации на здружениот труд 
со производителите со личен труд со средства во 
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сопственост на граѓаните во занаетчиството, угос-
тителството, туризмот, домашните ракотворби и 
други дејности; 

— меѓусебно усогласување на среднорочните и 
годишните планови за развој и работа, во правец 
на развој и ангажирање на капацитетот на про-
изводителите со личен труд со средства во соп-
ственост на граѓаните и нивните здруженија, дого-
ворни организации, задруги и други облици на 
нивно здружување; 

— нивно вклучување во изведување на инвес-
тициони објекти; 

— долгорочно договарање на производи на де-
лови и друго што поради карактерот на мали серии 
не е рационално да се произведуваат во индус-
триските организации на здружениот труд; 

— долгорочно договарање на производство и 
услуги за домашниот и странскиот пазар кои ќе 
го збогатат асортиманот со производи што не се 
произведуваат од индустријата или се барани како 
рачна изработка, како и народни ракотворби, су-
венири и друго; 

— укажување општа и стручна помош за уна-
предување на дејноста со личен труд со средства 
во сопственост на граѓаните за зголемување на про-
изводството, продуктивноста на доходноста, набав-
ка на репроматеријали, опрема и друго, кредити-
рање на договореното производство и услуга, а осо-
бено преземање и пласман на производите, односно 
услугите и остварување на други цели и задачи 
утврдени во самоуправните спогодби и договори 
за меѓусебна соработка. 

3.2. Забрзување и довршување на процесите за 
остварување на уставното право на работните луѓе 
што вршат дејности со личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните, да остваруваат, врз осно-
ва на својот труд, во начело иста општествено-еко-
номска положба и во основа исти права и долж-
ности како и работниците во организациите на 
здружениот труд, а особено: 

(1) заедно со работниците во основните и во 
другите организации на здружениот труд и со ра-
ботните луѓе и граѓаните во самоуправните инте-
ресни заедници и во другите самоуправни органи-
зации и заедници, како и во општините и во Ре-
публиката, засновано врз научните сознанија и оцен-
ки за развојните можности со планирање на сво-
јот труд и развојот да ги усогласуваат односите во 
општествената репродукција и да го насочуваат 
развојот на општественото производство и на дру-
гите општествени дејности со своите и заедничките 
интереси и цели утврдени врз самоуправна основа, 
заради унапредување на условите на својот живот 
и работа, создавање основи за нивна стабилност 
и за што поцелосно користење на можностите за 
развој на производните сили на општеството и за 
зголемување на продуктивноста на својот и на 
вкупниот општествен труд, заради развивање на 
социјалистичките самоуправни односи врз таа ос-
нова, заради совладување на стихијното дејствува-
ње на пазарот, како и заради непосредно учество 
во утврдувањето и остварувањето на севкупниот 
развој и јакнење угледот на општината, на Репуб-
ликата и на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија во целина; 

(2) да ја остваруваат со Уставот утврдената 
самоуправна положба во социјалистичките опш-
тествено-економски односи, да располагаат со ос-
тварените резултати на својот труд и врз основите 
на солидарноста и заемноста и на социјалистич-
киот хуманизам заедно со другите производители 
и самоуправувачи да ги задоволуваат своите лични 
и општествени потреби, да ја обезбедуваат својата 
економска и социјална сигурност и да создаваат се 
поповолни услови за живот и работа и за развој на 
сестрана личност на работниот човек, преку посто-
јано подобрување и изедначување на условите за 
живот и работа, со надминување врз основите на 
солидарност и заемност на разликите што произ-
легуваат од материјалната неразвиеност и од дру-

гите нееднакви услови за живот и работа, со изед-
начување на можностите за образование и работа 
'1 со оневозможување и отстранување на социјал-
ните разлики што не се засновани врз примената 
на начелото за распределба според трудот; 

(3) да остваруваат слободно и корисно здружу-
вање на трудот и средствата, како во односите на 
производството и копродукцијата, во размената на -
пазарот и во кредитните односи, така и преку здру-
жување на трудот и средствата во соодветни здру-
женија на овие дејности, во договорни организа-
ции, занаетчиски задруги и други облици на здру-
жување, односно на нивното поврзување во разни 
форми на соработка со организациите на здруже-
ниот труд врз потрајна основа. 

Со слободно и рамноправно здружување на 
својот труд и средства на трудот со работниците 
во здружениот труд со општествени средства, по 
правило, врз потрајни и доходовни односи и со 
ангажирање на значителен дел од нивните потен-
цијали, — работните луѓе со личен труд со сред-
ства на трудот во нивна сопственост, всушност ќе 
ја прошируваат материјалната основа на својот 
труд и ќе ги користат со резултатите на општиот 
материјален општествен развој, и врз таа основа 
ќе остваруваат поголема стабилност и материјална 
и социјална сигурност за поцелосно задоволување 
на своите и општествените интереси и потреби, за 
развивање на своите работни и други способности, 
рамноправно ќе управуваат со работниците во ор-
ганизациите на здружениот труд со кои соработу-
ваат со заедничките работи, заеднички одлучуваат 
за остварениот доход низ таа соработка и учеству-
ваат во неговата распределба според својот придо-
нес во остварувањето на тој доход, во согласност 
со самоуправната спогодба и Законот за здруже-
ниот труд. 

(4) Во таа смисла, општествена поддршка заслу-
жува осмислувањето и остварувањето на сознани-
јата и иницијативите кон: 

— формирање соодветни општински и репу-
блички здруженија како облик на организира-
ност на сите работни луѓе што вршат производ-
ствени и услужни дејности со личен труд со сред-
ства во сопственост на граѓаните, а внатре во оп-
штите здруженија посебна организираност по деј-
ности односно видови на производи и услуги, како 
и со поврзаност и соработка со соодветни органи-
зации на здружениот труд во општината и Репуб-
ликата, заради нивно организирано вклучување во 
системот на социјалистичките самоуправни односи, 
во планирањето и програмирањето на осовреме-
нувањето и зголемувањето на производството, про-
дуктивноста и доходноста на својот труд; за обез-
бедување материјална и социјална сигурност и со-
цијални права; за развивање на самоуправното 
спогодување со производствени, прометни и други 
организации на здружениот труд врз доходовни 
односи и потрајни основи, како и соодветно про-
ширување на производните и услужните дејности 
според потребите на сите животни средини во гра-
довите и селата во соработка со месните заедници 
и другите облици на непосредна организираност 
на работните луѓе и граѓаните — корисници на 
тие производи и услуги; за непосредно учество во 
утврдувањето и остварувањето на политиката и 
условите за тековно работење и развој на произ-
водните и услужните дејности и малото стопанство 
воопшто; на даночната политика, обезбедувањето 
работни простории, опрема, алат, репроматеријали, 
политика на цени и пласман на производите и 
услугите и другите услови за работа и за оства-
рување други цели и задачи утврдени со нив-
ните општи самоуправни акти, со самоуправни спо-
годби и општествени договори; 

— формирање договорни организации, задруги 
и други облици на организираност на работните 
луѓе што вршат производствени и услужни деј-
ности со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓаните, особено врз основа на дол-
горочни програми и соработка со производствени, 
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прометни и други организации на здружениот труд, 
со интересните самоуправни заедници за малото 
стопанство, односно со деловни заедници за оддел-
ни струки и производи и други облици на самоуп-
равна доходовна и деловна поврзаност и соработка; 

— при изборот и развојот на облиците на не-
посредна организираност на работните луѓе што 
вршат производни и услужни дејности со личен 
труд со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓаните, засновано врз принципот на доброволноста, 
да се остварува начелото на сеопфатност, што е 
важна претпоставка за нивното непосредно учество 
во остварувањето на нивните права и должности, 
нивните интереси и потреби, а исто така е од зна-
чење и за хармоничен материјален и општ разви-
ток на општеството во целина, особено на поли-
тичкиот систем заснован врз плурализмот на са-
моуправните интереси; 

— одбегнување на нерационални и иситнети ре 
шенија и зафати, како и лаицизам и нерационален 
професионализам во облиците на организираност 
на работните луѓе што вршат производни и услуж-
ни дејности со личен труд со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните, по пат на развиен само-
управен механизам во нив, како и со потпирање 
врз организациите на здружениот труд со кои по-
трајно соработуваат во поглед на општата и струч-
на помош, во набавка на репроматеријали, опрема 
и друго, во кредитирање на договорените произво-
ди и услуги, а особено во прифаќањето и обезбе-
дувањето на продажба на договореното производ-
ство и услуги врз начелата на доходовен однос, 
односно заеднички доход, како и по други праша-
ња утврдени со самоуправните спогодби и дого-
вори; 

— формирање на општински и републичка ин-
тересна заедница за малото стопанство во кои ќе 
ги остваруваат правата и должностите за состој-
бите и развојот на малото стопанство организаци-
ите на здружениот труд кои вршат дејности однос-
но соработуваат со сферата на малото стопанство, 
со здруженијата и другите облици на организира-
ност на работните луѓе што вршат производни и 
услужни дејности со личен труд и средства на тру-
дот во сопственост на граѓаните, со корисниците 
на тоа производство и услуги, со организациите 
на здружениот труд, работните луѓе и граѓаните 
организирани во месните заедници и други облици 
на нивна непосредна организираност, како и со 
други заинтересирани организации и заедници. 

3.3. Во остварувањето на посочените сознанија, 
иницијативи и задачи за надминување на одредени 
состојби и забрзан и хармоничен развој на малото 
стопанство и посебно на дејностите со личен труд 
со средства во сопственост на граѓаните, соодветно 
да се ангажираат работните луѓе со личен труд и 
средства во нивна сопственост, како и сите опште-
ствени субјекти, а особено: 

— во долгорочните, среднорочните и годишните 
планови и програми за нивно извршување да вгра-
дат соодветни решенија и задачи, односно да ги 
коригираат и иновираат постојните; 

— притоа да се остварува соработка и усогла-
сување на програмите и динамиката на нивното 
остварување меѓу организациите на здружениот 
труд од иста репродукциона целина, со облиците 
на организираност и на работните луѓе кои вршат 
дејности со личен труд со средства во сопственост 
на граѓаните, како и во општините и Републиката. 

II. МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Во процесот на развојот на социјалистичкото 
самоуправување, месните заедници се повеќе се 
афирмираат како основни општествени клетки и 
специфични самоуправни интересни заедници на 
работните луѓе и граѓаните во местото на нивното 
живеење, како демократски облик во кој тие врз 
основите на самоуправувањето, солидарноста и ху-
маноста ги решаваат своите секојдневни и трајни 

лични и заеднички потреби и интереси, и како кон-
ститутивен елемент на општествено-политичкиот 
систем и на самоуправното организирање на опш-
теството во целина, односно како облик на хума-
на човечка интеграција врз начелата на заемност 
и солидарност на работните луѓе и граѓаните во 
местото на живеење, и пошироко — со другите ра-
ботни луѓе самоуправувачи по заедничките и опш-
тите интереси и потреби и за засилување на про-
гресот и угледот на општината, на Републиката и 
на Социјалистичка- Федеративна Република Југо-
славија. 

Во таа насока треба да се унапредуваат потреб-
ните претпоставки, решенија и услови за поттик-
нување и доразвивање на позитивните искуства во 
дејствувањето на месните заедници во кои работ-
ните луѓе и граѓаните непосредно, слободно и рам-
ноправно се договараат и самостојно решаваат за 
остварувањето на своите заеднички интереси и за 
солидарно задоволување на личните и заедничките 
потреби здружени со други работни луѓе и само-
управувачи во реонот на општината и пошироко 
во самоуправните интересни заедници и во други 
облици — во областа на уредувањето на населбите, 
станувањето, комуналните дејности, здравствената 
и социјалната заштита, општествената заштита на 
децата, образованието, културата, физичката кул-
тура, вработувањето, снабдувањето, општествената 
исхрана, заштитата на потрошувачите, општона-
родната одбрана, општествената самозаштита и во 
други области на животот и работата, како и уна-
предувањето учеството на работните луѓе и граѓа-
ните во утврдувањето и остварувањето на теков-
ната и развојната политика, во вршењето на опш-
тествените работи во одлучувањето за прашањата 
од заеднички интерес во општината и Републиката. 

Во таа смисла, покрај насоките од дел 1 точки-
те 2, 3, што се однесуваат на месните заедници 
на село, општествена поддршка заслужува осмис-
лувањето и остварувањето на сознанијата и иници-
јативите кон: 

1. Унапредување на постојаната соработка меѓу 
месните заедници кои имаат понагласени заеднич-
ки интереси и потреби по пат на: 

— усогласување на тековните и подолгорочните 
планови и програми за нивно извршување, особено 
во однос на заедничките проблеми, интереси и по-
треби; 

— здружување на средства за остварување на 
програмираните заеднички потреби и дејности; 

— координирање и синхронизирање на иници-
јативите и активностите по работите од заеднички 
интерес и потреби преку заедничко постојано тело, 
односно посебни или повремени координативни те-
ла, и преку единиците на самоуправните интересни 
заедници за нивниот реон и други облици за ос-
тварување на определени заеднички интереси и по-
треби, составени од делегати на советите на заин-
тересираните месни организации, односно нивните 
основни делегации, потоа преку делегати или друг 
облик на учество во работата на тие тела, односно 
на единиците на самоуправните интересни заед-
ници на организациите на здружениот труд од тоа 
подрачје, на организациите на здружениот труд во 
тоа подрачје чи ја дејност е нагласено присутна во 
подрачјето на здружените месни заедници; 

— усогласување на ставовите по актите и пра-
шањата што се предмет на расправа и донесување 
во собранијата на општествено-политичките заед-
ници и самоуправните интересни заедници, особено 
кога подрачјето на тие месни заедници претставува 
делегатска единица, односно се поклопува со по-
драчјето на основната заедница или единица на 
самоуправните интересни заедници; 

— унапредување и на други облици и можности 
на поврзаност и соработка на работните луѓе и 
граѓаните, организирани во месните заедници со 
организациите на здружениот труд, со здруженија -
та и другите облици на организираност на работ-
ните луѓе што вршат производствени и услужни 



29 март 1978 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРЖ Бр. 13 —- Стр. 317 

дејности со личен труд и средства на трудот во 
сопственост на граѓаните, со самоуправните инте-
ресни заедници и со другите самоуправни органи-
зации и заедници од подрачјето на месните заед-
ници и пошироко; 

— унапредување и активирање на трајните и 
повремените извори на средства за задоволување 
на заедничките интереси на работните луѓе и гра-
ѓаните организирани во месната заедница: (1) што 
само непосредно ги здружуваат со самопридонес или 
на друг начин, (2) со дел од доходот што го издво-
јуваат работниците во основните и во другите органи-
зации на здружениот труд од подрачјето на месна-
та заедница и работниците од основните и други 
организации на здружениот труд што живеат на 
подрачјето на таа месна заедница, а работат над-
вор од неа, (3) средства што се остваруваат од ак -
тивностите и вршењето на услугите во месните за -
едници, (4) средствата што општината ќе и ги до-
дели на месната заедница или ќе и отстапи дел од 
даноците, од таксите и од другите давачки, (5) од 
доброволни прилози, подароци и други средства. 

2. Изразување на месната заедница како -кон-
ститутивен елемент во организирањето и дејству-
вањето на самоуправните интересни заедници. 

Доколку во некои области и дејности месната 
заедница нема да биде конститутивен елемент, тре-
ба да се утврдуваат други облици и можности за 
нејзино учество во работата на собранијата на са-
моуправните интересни заедници, односно за разви-
вање на разни форми на соодлучување и самоуп-
равно договарање во задоволувањето на потребите 
и интересите на работните луѓе и граѓаните во тие 
области, како и по други прашања од заеднички 
интерес. 

3. Тргнувајќи од сознанието дека работните лу-
ѓе и граѓаните во месните заедници, како животна 
средина, непосредно одлучуваат и ги остваруваат 
своите заеднички интереси и солидарно ги задо-
волуваат бројните заеднички потреби — потребно 
е во статутите и другите општи акти на општината, 
на месната заедница, на интересните заедници и 
на другите организации и заедници, преку само-
управни спогодби и општествени договори меѓу си-
те самоуправни субјекти што се заинтересирани 
за задоволување на заедничките општествени по-
треби, како во комуната во целина, така и во мес-
ните заедници, постојано да се засилуваат прет-
поставките и решенијата за задоволување на тие 
потреби, особено преку: 

— изградување на соодветни стандарди, мери-
ла и критериуми, усогласени со општините и Ре -
публиката, за обемот и квалитетот на остварување-
то на заедничките интереси и потреби, како основа 
за подолгорочни и тековни планови и програми; 

— постојано засилување на изворите, обемот 
и намената на средствата за задоволување на тие 
потреби во границите на реалните можности, а тоа 
врз начелата на здружување и насочување на сред-
ствата за остварување на планираното по програ-
мираната динамика со што да се надмине присут-
носта на парциј алните пристапи и глобално финан-
сирање што не е во функцијата на остварување 
на утврдените планови и програми; 

— обезбедување сб поефикасно и поцелосно да 
се остварува начелото на рамномерен развој и 
остварување на заедничките општествени потреби 
во сите животни средини, за да се одбегнат голе-
мите разлики и заостанувањето на понеразвиените 
средини; 

— обезбедување на се поцелосна примена на 
начелото на солидарност во насочувањето на изво-
рите и средствата за задоволување на заедничките 
интереси и потреби и други облици на солидарно 
обезбедување на соодветен прилив на средства во 
понеразвиените животни средини, чии напори и 
издвоени средства не обезбедуваат остварување на 
усвоените стандарди по програмираната динамика, 
како механизам во рамките на општинските инте-

ресни заедници, и нивните основни заедници и 
единици, односно на републичките интересни за-
едници, ако се ограничени можностите на соодвет-
ните интересни заедници во општините; 

— уредување и на другите меѓусебни односи, 
обврски и права на сите самоуправни субјекти што 
се заинтересирани за задоволување на заеднички-
те општествени потреби (општината, месните заед-
ници, интересните заедници, организациите на 
здружениот труд и други организации, здруженија 
и заедници) во функцијата на остварување на ме-
ѓусебно усогласените подолгорочни и тековни пла-
нови по програмираната динамика; 

— обезбедување и натамошно проширување на 
можностите за банкарски и други кредити за ост-
варување на програмите за задоволување на заед-
ничките потреби. 

III. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ * 

1. Во досегашната изградба на системот на са-
моуправното интересно здружување, заради задо-
волување на личните и заедничките потреби и ин-
тереси на работните луѓе и заради усогласување 
на трудот во областа за ко ја основаат интересна 
заедница со тие потреби и интереси, што во прак-
тиката се прифати и потврди како силно збогату-
вање на социјалистичката самоуправна демократи-
ја, постигнати се знача јни почетни резултати и 
драгоцени искуства од работата на самоуправните 
интересни заедници и во создавањето на органи-
зационо-правни, материјални и други претпостав-
ки за афирмација на начелата на слободната раз-
мена на трудот и другите вредности на новите 
општествено-економски односи во остварувањето 
на правата, обврските и должностите на работни-
ците, работните луѓе и граѓаните во сите облици 
на нивната организираност. 

Во досегашните резултати и искуства од само-
управното интересно здружување, покрај пози-
тивното, во практиката се присутни и одредени 
едностраности и непотполности, од објективен и од 
субјективен карактер, што ги забавуваат и отежну-
ваат долгорочните процеси на воспоставување и 
развивање на квалитативно новите општествено-
економски односи во системот на социјалистичкото 
самоуправување, особено: 

— недоволната развиеност на доходовните од-
носи и на повисоките облици на здружување на 
трудот и средствата во некои области на произ-
водствениот и друг труд објективно ги отежнуваа 
и забавуваа процесите на интеграција меѓу сите 
видови на општествен труд воопшто, и на инте-
ресното здружување посебно; 

— во интересното здружување врз територи-
јална основа во некои области, а особено во оние 
каде што постојат само републички интересни за-
едници, односно каде што републичките самоуп-
равни интересни заедници не се изведени од оп-
штинските самоуправни интересни заедници туку 
паралелно и одвоено дејствуваат, изместено е те-
жиште™ на таа организираност од општината како 
самоуправна и основна општествено-политичка за -
едница; 

— бавно се остварува интересното здружување 
врз функционална основа, во интересни заедници 
врз репродукциони начела, каде што се остварува 
функционално здружување особено на производ-
ствениот и друг труд со научниот и образовниот 
труд; 

— во рамките на самоуправните интересни за-
едници запоставено е организирањето во основни 
самоуправни интересни заедници и единици на са-
моуправните интересни заедници, со што е отеж-
нато непосредното остварување на определени са-
моуправни права, интереси и должности на работ-
ниците и другите работни луѓе, на организациите 
на здружениот труд и други самоуправни органи-
зации и заедници; 

— самоуправните интересни заедници, особено 
во некои области, недоволно се здружени во поши-
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роки (регионални, републички, сојузни) интересни 
заедници, односно преку формирање на сојузи и 
други здруженија на интересните заедници, како 
и со воспоставување на други облици на меѓусебна 
соработка во зависност од карактерот на одделни 
области односно од условеноста за поцелосно ост-
варување на потребите и интересите на поширок 
план врз начелата на заемност, меѓузависност и 
солидарност; 

— во самоуправните интересни заедници, осо-
бено во некои области не се здружени сите ра-
ботни луѓе заинтересирани за задоволување на 
своите лични и заеднички потреби и интереси и 
за усогласување на трудот во одделни области со 
тие потреби и интереси, од причини што механич-
ки и тесно се идентификувани, „давателите и ко-
рисниците на услугите", така што на одредени ка-
тегории работни луѓе — без оглед на тоа што из-
двојуваат наменски средства — им се ускратени 
можностите за остварување на своите права и 
должности; 

— во самоуправното здружување, особено во 
некои области, бавно се надминуваат одредени сос-
тојби во начинот на издвојување и во користење-
то на наменски издвоените средства, кои делумно 
содржат белези на старите логики и текови, а осо-
бено нивното формирање претежно преку глобал-
ни придонеси, одредено осамостојување и оддале-
чување на тие средства од работните и животните 
средини што ги издвоиле, од задоволувањето на 
потребите на тие средини и од нивното влијание 
врз користењето на тие средства; 

— во некои самоуправни интересни заедници, 
особено во одделни области, не задоволува динами-
ката на процесите кон се поцелосно уредување на 
правата, обврските и одговорностите во меѓусебни-
те односи во утврдувањето и остварувањето на 
долгорочни, среднорочни и годишни планови, со 
утврдени основи, мерила и стандарди врз начела-
та на рамномерност и солидарност и други мерки 
и решенијата што обезбедуваат менување на состој-
бите и стабилен развој на соодветна област, усо-
гласено со плановите и политиката на општестве-
но-економскиот и севкупниот развој на општината, 
Републиката и целата земја; 

— - бавно се одвиваат процесите на интересно 
здружување во материјалната сфера и друго. 

Во мерка во која се присутни такви и слични 
појави и состојби во одделни области и облици ка 
интересно здружување, односно во одделни ж и -
вотни и работни средини — објективно во таа мер-
ка се недоразвиени потребните претпоставки и 
услови за се поцелосно остварување на власта и 
самоуправувањето на работничката класа и на си-
те работни луѓе и граѓаните, организирани во ос-
новни организации на здружениот труд, во месни 
заедници, во други основни самоуправни органи-
зации и заедници и во други облици на здружу-
вање на работниците и на работните луѓе кои со 
личен труд и со средства на трудот во нивна соп-
ственост вршат земјоделска, производна и услуж-
на или професионална дејност, потоа во опште-
ствено-политички организации, општествени орга-
низации, здруженија и во други облици на нив-
ната непосредна организираност. 

Критичкиот осврт и потенцирањето на одреде-
ни неповолни состојби и појави во самоуправното 
интересно здружување не ги намалува досегашни-
те резултати и искуства. Напротив, тие откриваат 
дека се долгорочни нагорнинските чекорења со 
длабоки општествено-економски трансформации 
што ги прави нашето самоуправно општество, де-
ка новите вредности на политичкиот систем на со-
цијалистичката самоуправна демократија се раѓаат 
со грчеви и во судир со остатоците на владеењето 
во името на работничката класа, работните луѓе и 
граѓаните и дека за натамошниот општествено-
економски и сестран развој, како никогаш досега, 
е нужно осмислено и масовно развивање на одго-
ворен и творечки однос и на ослободена иници-

јатива на работниците и сите работни луѓе од гра-
дот и селото. 

2. Затоа заслужуваат сестрана општествена 
поддршка напорите за постојано сообразување и 
засилување на потребните претпоставки и услови 
за поусогласено и заедничко дејствување за созда-
вање нови вредности во организирано задоволува-
ње на определени лични и заеднички потреби и 
интереси и за интензивирање на натамошниот раз-
вој и унапредувањето на интересното поврзување 
и здружување, засновано врз позитивните резул-
тати и искуства, со осмислување и остварување на 
сознанијата и иницијативите според различноста 
во одделните области, надминувајќи ги забележа-
ните слабости и недоследности и поттикнувајќи го 
развојот на системот на самоуправно здружување 
на сите заинтересирани субјекти во одделни оп-
штествени области. 

2. 1. Развиен систем на интересно здружување, 
со акцент на општинската и репродукционата са-
моуправна интересна заедница, со нивни основни 
самоуправни интересни заедници и единици. 

(1) Во општините како самоуправни и основни 
општествено-политички заедници треба да израс-
нува развиен систем на самоуправно интересно и 
друго здружување и организирање во организации 
на здружениот труд, во здруженија и други обли-
ци на организираност на работните луѓе кои со ли-
чен труд и средства на трудот во нивна сопстве-
ност вршат земјоделска, производствена, услужна 
или професионална дејност, во месните и интерес-
ните заедници и во други самоуправни организа-
ции и заедници, во класни и други општествено-
политички и општествени организации, здружени-
ја и други облици на непосредна организираност, 
низ што ќе се овозможува широко и автентично 
изразување и разрешување на личните, заеднич-
ките и општествените интереси и потреби на ра-
ботните луѓе, и нивно непосредно учество во овла-
дувањето со севкупната општествена репродукци-
ја, во вршењето на власта и остварувањето на нив-
ните самоуправни права, слободи и должности. 

Во таа смисла, во досегашната практика се 
потврди дека самоуправните интересни заедници 
претставуваат незаменлив облик на самоуправно 
здружување на сите заинтересирани работни луѓе 
и граѓани за задоволување на одредени свои за-
еднички и општествени интереси и потреби. 

Покрај веќе оформените интересни заедници 
во областа на образованието, науката, здравството, 
социјалната заштита, општествената заштита на 
децата, пензиското и инвалидското осигурување, 
културата, физичката култура, во станбената об-
ласт, вработувањето и други, присутни се сознани-
ја и иницијативи за интересно здружување во об-
ласта на комуналните дејности, енергетиката, во-
достопанството, сообраќајот и врските, општестве-
ната исхрана и снабдувањето, масовниот туризам 
и рекреацијата, малото стопанство и други. 

(2) Во натамошното развивање и унапредување 
на интересното здружување, треба доследно да се 
остварува начелото — општинската самоуправна 
интересна заедница, со нејзините основни заедници 
и единици да добие тежишно значење, да прет-
ставува, освен во ретки исклучоци, главна алка 
во вкупниот систем на интересното здружување. 

И во ретките случаи кога во некоја општина 
објективно не ќе може да дествува општинската 
самоуправна заедница за одделни области или деј -
ности, задолжително треба да се формираат основ-
на заедница и единици на самоуправните интерес-
ни заедници со соодветни права и должности во 
остварувањето на интересите и потребите на здру-
жените работни луѓе и нивните самоуправни орга-
низации и заедници. 

(3) Во одделни области (образование, наука и 
други) интересното здружување ќе се остварува 
врз функционален принцип, во репродукциони са-
моуправни интересни заедници и единици, ако со 
тоа се овозможува подоследно остварување на на-
челата на непосредно одлучување, неотуѓување на 
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средствата, непосредната слободна размена на тру-
дот, повисок степен на поврзување и здружување 
во системот на општествениот труд, како и други 
предности според логиките и карактеристиките на 
тие области, односно ако овозможува поцелосно 
уредување на меѓусебните односи во ефикасното 
остварување на заедничките и општествените ин-
тереси и потреби во меѓузависност, заемност и со-
лидарност.; 

Без оглед на тоа што во тие области тежиште-
то ќе биде врз репродукционите самоуправни ин-
тересни заедници, потребно е исто така да се фор-
мираат и општински самоуправни заедници, чиј 
делокруг соодветно ќе се уреди. 

Затоа, единиците на СИЗ по тие дејности, кои 
по правило ќе се формираат на ниво на работна 
организација односно репродукционата целина во 
општината, свој делегат ќе испраќаат во републич-
ката репродукциона самоуправна интересна заед-
ница, исто така и во општинската самоуправна 
интересна заедница. 

(4) Соодветно внимание заслужува поттикну-
вањето на интересното поврзување од повремен 
или потраен карактер меѓу заинтересираните за 
одредени заеднички интереси и потреби во делови 
на општината, во делови на репродукционата це-
лина и слично, преку формирање на интересна 
заедница, преку самоуправно спогодување и оп-
штествено договарање или други облици на сора-
ботка, во зависност од карактерот на заедничкиот 
интерес и потребата од нивно остварување. 

(5) Општинските и репродукционите интересни 
заедници во зависност од карактерот на областа 
за кои се формирани, можат да се здружуваат во 
пошироки (регионални и други, односно републич-
ки) интересни заедници, односно да основаат со-
јузни и други здруженија на интересните заедни-
ци и да воспоставуваат други облици на меѓусеб-
на соработка, за поуспешно задоволување на опре-
делени интереси и потреби, за обезбедување на 
повисок степен на заемност и солидарност, како и 
во случаи кога здружувањето на пошироки под-
рачја или во средни области претставува неопхо-
ден услов за обезбедување на рамномерно разви-
вање и на еднаква општествено-економска полож-
ба на работниците во соодветните области, односно 
еднакви основни права на работните луѓе и граѓа-
ните или за поефикасно остварување на личните, 
заедничките и општествените интереси и потреби. 
Но, притоа, по правило, не треба да се измести те-
жиште™ од општинските и репродукционите ин-
тересни заедници. 

За одредени области корисно е соодветно здру-
жување и соработка и на ниво на Федерацијата. 

(6) Како што се гледа од досегашните иску-
ства, сознанија и иницијативи, интересното здру-
жување ќе опфати голем број области и проблеми 
од општествениот живот, но тоа не треба да значи 
за секоја одделна област да постои посебна деле-
гација, единица на самоуправната интересна за-
едница, основна општинска самоуправна интересна 
заедница, самоуправна интересна заедница, репу-
бличка самоуправна интересна заедница. Напро-
тив, иако и тоа не е исклучено, зависно од карак-
терот на областа, од обемот и интензитетот на ин-
тересот и потребите за одделни области во живот-
ната и работната средина и во општината најчесто 
ќе се остварува интересно здружување на две и 
повеќе сродни области, со различности во таа 
смисла во општините во зависност и од нивната 
развиеност и друго. 

Таквиот творечки пристап треба да доведе до 
соодветни решенија на интересното здружување 
во Скопје, каде што постојат и општини и градска 
заедница, покрај другото, поради карактерот на 
некои области, дали воопшто некои самоуправни 
интересни заедници ќе бидат на ниво на градот 
со основни заедници и единици во општините, од-
носно здружувањето на ниво во обликот на градот 
на одделни општински самоуправни интересни за-
едници да се врши сообразно со уставниот статус 

на градската заедница и по правило, да не се из-
местува тежиштето од општинската самоуправна 
интересна заедница. 

Работниците, работните луѓе и граѓаните са-
моуправно организирани во самоуправни интерес-
ни заедници треба што понепосредно да учеству-
ваат во одлучувањето по општествените прашања 
во собранијата на општините. Оваа уставна мож-
ност треба многу потворечки да се остварува. Име-
но, покрај собранијата на самоуправните интерес-
ни заедници за областа на образованието, наука-
та, културата, здравствената и социјалната зашти-
та, со статутите на општините треба да се опреде-
лат и други самоуправни интересни заедници кои 
ќе одлучуваат рамноправно со надлежните собори 
на собранијата на општините. Се разбира, во за-
висност од конкретните услови и развиеност на 
односите во општините. 

Во оваа смисла треба да се обезбеди многу по-
тесна соработка со собранијата на оние републич-
ки самоуправни интересни заедници кои според 
Уставот не одлучуваат рамноправно со надлежни-
те собори на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија. 

2.2. Самоуправното интересно здружување 
на сите заинтересирани 

Остварувањето на уставните определби дека Со-
цијалистичка Република Македонија е заснована 
врз власта и самоуправувањето на работничката 
класа и на сите работни луѓе и граѓаните и дека 
работничката класа и сите работни луѓе ја оства-
руваат власта и управувањето со другите опште-
ствени работи организирани во организации на 
здружениот труд и во други самоуправни органи-
зации и заедници и во класни и други општество-
но-политички и општествени организации, во на-
тамошното развивање и унапредување на самоуп-
равното интересно здружување, засновано врз до-
сегашните резултати и искуства и со отстранување 
на тесното идентифицирање на „давателите и ко-
рисниците на услугите" — треба да се обезбедува 
покрај другото, преку основање на основни деле-
гации во сите работни и животни средини, со оп-
фат на сите заинтересирани работни луѓе и граѓа-
ни, низ разни облици на нивна самоуправна и дру-
га непосредна организираност. 

(1) Основните самоуправни организации и заед-
ници и другите облици на непосредна организира-
ност на работните луѓе и граѓаните можат да из-
бираат посебни делегации заради делегирање на 
делегати во собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници, односно нивните основни заедници 
и единици. 

Досегашните искуства и сознанија упатуваат 
на потребата, по правило, насекаде да се искористи 
таа уставна можност за да се надмине појавата 
на само една делегација за делегирање на деле-
гати и во општествено-политичките заедници и -зо 
многуте самоуправни интересни заедници. 

Досегашните искуства и сознанија, исто така, 
упатуваат дека е корисно во сите основни самоуп-
равни организации и заедници, со ретки исклучо-
ци, да се избираат повеќе делегации за самоуправ-
ните интересни заедници зашто една делегација 
за сите самоуправни интересни заедници не ќе мо-
ж е навремено и успешно да ги извршува своите 
функции во однос на се поголемиот број на само-
управните интересни заедници. 

Но, тоа исто така не значи за секоја постојна 
самоуправна интересна заедница да има и посебна 
делегација. Напротив, досегашните искуства и соз-
нанија упатуваат кон делегација за повеќе самоуп-
равни интересни заедници од сродни области, на 
пример, за образование, наука, култура, физичка 
култура; за здравство, социјална заштита, пензи-
ско, инвалидско и друго осигурување; за комунал-
на и станбена дејност, енергетика, водостопанство, 
сообраќај и врски, општествена исхрана и снабду-
вање, туризам и рекреација ; мало стопанство; или 
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слично групирање сообразно со условите и мож-
ностите во различни средини. Овој пример не тре-
ба да се сфати како шаблон, туку како поттик на 
творечки и одговорен однос во изнаоѓање на реал-
ни и конкретни решенија во различни услови. Со-
одветно на тоа се формираат единици на самоуп-
равните интересни заедници, кои делегираат деле-
гати во соодветните, една или повеќе, општински 
односно репродукциони самоуправни интересни за-
едници. 

Во одделни основни самоуправни организации 
и заедници функцијата на делегација можат да ја 
вршат нивните избрани тела, определени со нивни-
от статут односно со друга одлука, или пак да из -
берат една делегација за сите самоуправни инте-
ресни заедници. Досегашните искуства и сознанија 
упатуваат дека таквите решенија се незадоволи-
телни и како преодни треба да се надминуваат, со 
исклучок на понеразвиените работни и животни 
средини, каде што функцијата на делегација ја 
вршат сите работни луѓе, односно граѓани, ако 
нивниот број не ги надминува условите одредени 
со закон. 

(2) Заради непосредно остварување на своите 
права, должности и одговорности, во остварува-
њето на своите заеднички и општествени потреби 
и интереси, работните луѓе и граѓаните во основ-
ните самоуправни организации и заедници фор-
мираат свои делегации, и тоа: 

— работните луѓе во основните организации 
на здружениот труд и во работните заедници што 
вршат работи од заеднички интерес за повеќе 
ООЗТ; 

— земјоделските производители кои со личен 
труд и средства на трудот во нивна сопственост 
вршат земјоделска дејност, по правило, во секоја 
населба, односно заедно со работниците со кои го 
здружуваат својот труд и средствата на трудот, 
организирани во здружение и во други облици на 
здружување; 

— работните луѓе, кои со личен труд и сред-
ства на трудот во нивна сопственост вршат про-
изводни, услужни и други професионални дејнос-
ти, заедно со работниците со кои го здружуваат 
трудот и средствата на трудот, организирани во 
здружение или во други облици на здружување 
во општината. Сообразно и со другите услови и 
критериуми за делегирање на делегати, во пома-
лите општини тие можат да претставуваат и една 
делегатска единица односно единица на самоуп-
равна интересна заедница која испраќа еден или 
повеќе делегати, а во поразвиените општини мо-
жат да бидат повеќе единици, групирани по срод-
ност и струки, односно според облиците на нивната 
организираност; 

— работните луѓе во работните заедници на 
државните органи, на општествено-политичките 
организации, на општествените организации и на 
здруженијата и во други работни организации што 
не се организирани како организации на здруже-
ниот труд, како и оние што се на служба во во-
оружените сили; 

— работните луѓе и граѓаните во месните за -
едници; 

— општествените организации, здруженијата и 
другите облици на непосредна организираност на 
работните луѓе и граѓаните. Функција на делега-
ции, по правило, вршат избраните тела на тие ор-
ганизации и здруженија, ако поинаку не е регули-
рано во нивниот статут или со посебни одлуки. Ос-
новните облици на нивната организираност, по 
правило, учествуваат во единиците на соодветните 
самоуправни интересни заедници, а општинските 
тела вршат функција на делегација и делегираат 
делегат во собранијата на соодветните општествеш! 
самоуправни интересни заедници, ако поинаку не 
е решено во нивните статути или со други одлуки, 
односно во самоуправната спогодба за основање на 
самоуправната интересна заедница, со нејзиниот 
статут или со други самоуправни акти. 

(3) Бројот и составот на својата делегација и 
начинот на изборот и отповикот на делегацијата 
го утврдуваат основните самоуправни организации 
и заедници, во согласност со законот. 

Составот на делегацијата треба да обезбеди за-
стапеност на работници од сите делови на проце-
сот на работата и да одговара на социјалниот и 
друг состав на основната самоуправна организаци-
ја и заедница, што е од значење за остварувањето 
на начелото на непосредно учествување и автен-
тично застапување и остварување на своите заед-
нички и општествени потреби и интереси. 

Во таа смисла е корисно во делегацијата да 
бидат застапени и општествени организации, здру-
жени ја и други облици на непосредна организира-
ност на работните луѓе и граѓаните во работната 
односно во животната средина, како организирани 
и заинтересирани за одделни потреби и интереси, 
ако поинаку не е решено во самоуправните акти. 

Исто така, заслужуваат внимание сознанијата 
дека е корисно, во соодветните делегации во месната 
заедница да делегираат свој член и оние органи-
зации на здружениот труд кои наменски издвоју-
ваат средства за задоволување на личните, заед-
ничките и општествените потреби што се оствару-
ваат во местото на живеење, или ако бројот на ра -
ботниците во одредени месни заедници не е зна-
чителен, тогаш да делегираат во единицата на са-
моуправната интересна заедница од соодветната 
област на подрачјето на повеќе заедници, односно 
со самоуправна спогодба или на друг начин да се 
остварува соработка меѓу тие месни заедници и 
соодветните ОЗТ, чии издвоени средства се оства-
руваат во животната средина. Според други созна-
нија, таа потреба ќе ја разрешуваат по пат на из-
бор на членови за делегацијата на работници што 
живеат во населбата, со што се разрешува потре-
бата од соодветна социјална структура на делега-
цијата, како и соработка и спогодување со соод-
ветните ОЗТ, заинтересирани за задоволување на 
интересите и потребите на нивните работници во 
населбите каде што живеат. 

(4) Заеднички делегат. Повеќе делегации, заин-
тересирани за одделни области — на подрачјето 
на месните заедници кои имаат многу слични и 
заеднички услови, потреби и интереси, односно по-
веќе делегации на ООЗТ и во иста работна орга-
низација, или од иста репродукциона целина во 
општината, по правило, организирани во единици 
на самоуправната интересна заедница, избираат 
заеднички делегат во соодветни општински, однос-
но основни самоуправни интересни заедници. 

Во единиците на самоуправната интересна за -
едница, според позитивните искуства, корисно е да 
се формира конференција на делегациите од ос-
новните организации и заедници кои избираат за-
еднички делегат. Понекогаш кога се разгледуваат, 
односно кога се усогласуваат ставовите по позна-
ча јни прашања, тие конференции на делегациите 
ќе се одржуваат, по правило, во присуство на сите 
членови на здружените делегации, но најчесто на 
нив ќе присуствуваат само одделни членови во 
зависност од прашањата за кои се расправа, од-
носно се врши усогласување. 

Со самоуправните општи акти на самоуправна-
та интересна заедница и нејзините основни заедни-
ци и единици, односно на основните организации 
и заедници, се уредува начинот на остварување на 
функцијата на делегатот, на односите меѓу деле-
гатот и неговата единица што го делегирала, на 
обврската на делегатот и делегацијата за консул-
тација на самоуправните органи, организациите и 
работните луѓе, како и за постапувањето на деле-
гатот во согласност со ставовите и насоките на из -
борната основа, кога во самоуправната интересна 
заедница се одлучува за прашања по кои работ-
ните луѓе во основната самоуправна организација 
и заедница одлучуваат со лично изјаснување во 
функција на обезбедување на неотуѓивото право 
на работниците и другите работни луѓе за непо-
средно учество и влијание во управувањето со ра -
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Потите II средствата па општествената репродук-
ција, во одлучувањето за делот од доходот кој на-
менски се издвојува и за неговото користење. 

(5) Делегатот за самоуправната интересна за -
едница и нејзините основни заедници и единици, 
согласно со закон, се избира како постојан или 
повремен делегат, што се уредува со самоуправ-
ните општи акти на основните организации и за -
едници, односно на самоуправните интересни за-
едници, зависно од карактерот на областа за која е 
организирана самоуправната интересна заедница и 
од други услови и подобности. 

Позитивните искуства и сознанија упатуваат 
кон најшироко афирмирање на институцијата про-
менлив делегат, особено во општинските и репро-
дукционите самоуправни интересни заедници и 
нивните основни заедници и единици, во функци-
ја на обезбедување автентично застапување на 
личните, заедничките и општи интереси и потреби, 
па ^ к в а л и ф и к у в а н о и ефикасно усогласување и 
одлучување, на зголемена заинтересираност и ан-
гажираност на членовите на делегациите како 
можни делегати. Тоа не значи дека треба сосем 
да биде занемарена институцијата постојан деле-
гат. Но и кога се делегира постојан делегат, корис-
но е да се предвиди можност за делегирање на по-
времен делегат, односно делегат за одделни сед-
ници или по одредени прашања. 

2.3. Непосредно одлучување за формирање и 
користење на средствата за задоволување на оп-
штите општествени и заеднички потреби. 

Напоредно со развитокот на самоуправното по-
брзување и здружувањето воопшто, а посебно на 
интересното здружување, започнаа процесите на 
соодветно менување на начинот иа формирањето, 
насочувањето и користењето па средства за задо-
волување па општите општествени и заеднички 
потреби, во правец на самоуправно регулирање 
преку самоуправните интересни заедници, опште-
ствено договарање, самоуправно спогодување и ел. 

Тие почетни ^ о б р а з у в а њ а се уште се опто-
варени со едностраност и непотполност!I кои упа-
туваат на констатацијата дека допрва треба да со 
оствари пресврт кон целосно сообразување на те-
ковите на средствата за задоволување на општи-
те општествени и заеднички потреби, како мате-
ријална основа и во функција на непосредното од-
лучување во се поразвиениот систем на социјалис-
тичкото самоуправување, што е важна претпостав-
ка за остварувања на власта и самоуправувањето 
па работниците и на сите работни луѓе и граѓаните, 
организирани во основни самоуправни организации 
и заедници и во сите други облици на здружување 
и непосредна организираност, а особено: 

(1) Средствата од сите извори што слу леат за 
задоволување на општите општествени и заеднич-
ките потреби треба да се евидентираат по основни 
самоуправни организации и заедници од каде што 
сс издвоени (а збирно гш единици на самоуправни 
интересни заедници и ел.), како појдовна претпос-
тавка работниците во здружениот труд и другите 
работни луѓе и граѓаните да одлучуваат за сред-
ствата што ги издвојуваат од доходот и од својот 
личен доход и по други основи (данок, такси и др.), 
за задоволување на општите општествени и на за-
едничките потреби, како и за нивното користење. 

Наменски формираните средства за задоволу-
вање на општите општествени интереси и потре-
би и за личните, заедничките и општествени по-
треби и интереси, основните организации и заед-
ници ги користат на начин и под услови утврдени 
со плановите и програмите за одделни области и 
дејности, усогласени во општината и Републиката 
и тоа, по правило, претежно преку непосредна сло-
бодна размена на трудот со организациите давате-
ли на услуги, како и со здружување на дел од 
средствата со другите заинтересирани работни лу-
ѓе, организации и заедници за остварување на за-
еднички планови и програми преку единиците на 
самоуправните интересни 'заедници, преку основ-
ните заедници па самоуправните интересни заедни-

ци, преку општинските и репродукциони!^ само-
управни интересни заедници односно регионалните 
и републичките интересни заедници, врз начелата 
па заемност, меѓузависност и солидарност, зависно 
од карактерот на одделната област или дејност и 
нејзиното значење за општиот општествено-еко-
помски и сестран развој на општината, Републи-
ката и целата земја. 

Заради обезбедување определен обем на права 
од заедничките потреби кои значат остварување 
на минимум материјална и социјална сигурност на 
работниците, работните луѓе и граѓаните, во пен-
зиско-инвалидското осигурување, додатокот за де-
цата, основните права на социјалната заштита, ос-
новното образование, задолжителните видови ма 
здравствена заштита, материјалното обезбедување 
на привремено невработените и слично потребно 
е и натаму средствата за задоволување на овие 
потреби да се обезбедуваат солидарно на ниво па 
општините односно на Републиката. 

(2) Засновано врз соодветни стандарди и други 
услови за остварување на задачите на долгорочни-
те, среднорочните и тековните планови за разви-
токот на одделни области и дејности што се оства-
руваат со средствата за општо општествени и за-
еднички потреби, усогласено со насоките на пла-
новите на соодветните општествено-политички за-
едници, во активирање на изворите на средства и 
во насочувањето на средствата, потребно е да се 
обезбедуваат следниве пристапи: 

— соодветно активирање на сите извори па 
средства, врз начелото на реална и подеднаква 
оптовареност на сите заинтересирани животни и 
работни средини за остварување на интересите и 
потребите во одделни области и дејности, сообразно 
со утврдената политика за општи општествени и 
заеднички потреби; 

— почитување на начелото: за решавање на 
потребите и интересите на одредени животни и 
работни средини, средствата да се обезбедуваат од 
тие заинтересирани средини; 

— доколку, при договорена висина на издво-
јување, тие средства не се доволни за остварување 
на планираниот стандард според програмираната 
динамика во одредени области и дејности, соли-
дарно да се обезбеди прилив на дополнителни 
средства од општината, односно од репродукцио-
пата целина, а во случите кога нивната економска 
сила не е достатна, таков прилив на дополнител-
ни средства да се обезбеди од соодветната репуб-
личка интересна заедница, со цел да се остварува 
рамномерен и хармоничен развиток на одделни об-
ласти и дејности во сите работни и животни сре-
дини и на секоја одделно, т. е. да се одбегне зао-
станувањето на понеразвиените што ќе го нарушу-
ва и отежнува вкупниот прогрес на Републиката 
и на целата земја, зависно од карактерот па соод-
ветната област и дејност, од значењето и третманот 
што го има во плановите за развој (општествен 
интерес). Тој прилив на дополнителни средства во 
понеразвиените општини, односно работни и ж и -
вотни средини, понекогаш ќе добива неповратен 
карактер, а понекогаш тие средства ќе бидат по-
вратни, со соодветни поповолни услови за враќање. 

(3) Во буџетот на Републиката и на општини-
те, според утврдените основи, критериуми и стан-
дарди, да се обезбедуваат средства за задоволува-
ње само на дел од општите општествени потреби, 
кои немаат карактер на заеднички потреби. 

За другите општи општествени потреби, според 
утврдените основи, критериуми и стандарди, сред-
ствата се насочуваат преку самоуправните инте-
ресни заедници и други облици на општествено 
договарање и самоуправно спогодување, за оства-
рување на долгорочните, среднорочните и теков-
ните планови и програми. 

Придонесите на овие трансформации без одла-
гање треба да се интензивираат. Притоа, особено 
да се обезбеди поразвиените општини споите функ-
ции определени со Уставот и законите да ги извр-
шуваат, потпирајќи се исклучиво врз сопствени 
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изворни приходи, а само понеразвиените општини 
да добиваат дополнителни средства од Републич-
киот буџет за наведените општи општествени по-
треби, односно преку соодветните републички ин-
тересни заедници за заедничките потреби. 

3. Развиениот систем на самоуправувањето ба-
ра нов квалитет во стручното услужување . 

Се поразвиениот самоуправен и делегатски си-
стем на здружениот труд со општествени средства, 
па личниот труд со средства во сопственост на зем-
јоделските производители, на производното и ус-
лужно™ занаетчиство, угостителство и на п р о ф е -
сионалните дејности, на месните заедници, на ин-
тересните заедници, на собранијата на општествѓз-
по-политичките заедници и нивните извршни и 
управни органи, на општествено-политичките и 
општествените организации, з д р у ж е н и ј а т а и дру-
1ите облици на непосредна организираност на ра -
ботниците и сите работни луѓе и граѓаните, не е 
следен со нови квалитети во стручните служби и 
стручното у с л у ж у в а њ е воопшто. Надминувањето 
на тој расчекор станува акутно и мошне знача јно 
и за развитокот на самиот самоуправен и делегат-
ски систем. 

Имено, отворените процеси на експанзија на 
сите облици на самоуправна организираност во 
сите работни и животни средини, како и на оп-
штините, Републиката и Федерацијата е придру-
жена со неразумно квантитативно растење на 
иситнети и паралелни стручни служби, ф у н к ц и о -
нално не поврзани со соодветни научноистражу-
вачки и стручни организации на здружениот труд, 
па поради сето тоа објективно неспособни за к в а -
литетно современо услужување . Тоа претставува 
голема општествена нерационалност не само од 
финансискиот аспект, ко ј не е за потценување, но 
пред се, поради објективната неспособност на така 
иситнетите стручни служби квалитетно да ги ус-
лужуваат самоуправните органи, делегациите и де -
легатите и самоуправната основа, така што тие да 
добиваат објективно и сестрано аналитички и н а -
учно расветлени проблеми и појави, целосно и спо-
редбено п р и к а ж у в а њ е на позитивното и негативно-
то и на тенденциите во соодветната област или 
дејност, со к в а л и ф и к у в а н и толкувања и посочува-
н а на можни правци за разрешување на актуелни 
и развојни проблеми во определена област и во 
вкупниот развој во општината, Републиката и Ф е -
дерацијата . 

Затоа сестрана општествена поддршка заслу-
ж у в а доразработката и остварувањето на созна-
нијата н иницијативите кон: 

(1) — создавање на окрупнети стручни служби, 
функционално поврзани со соодветни научно-ис-
тражувачки и стручни организации, современо 
опремени со средства за работа и кадри, по п р а в и -
ло кои ќе ги опслужуваат сите општествени суб-
јекти, вклучително и интересните заедници во оп-
штината и Републиката. Репродукционите интерес-
ни заедници, по правило, стручно ќе ги опслужу-
ваат заедничките стручни служби во соодветните 
организации н а здружен труд; 

(2) — создавање на современи и, по правило, 
мултидисциплинарни научно-истражувачки апли-
кативни и стручни институти, заводи и слично, за 
одделни области и дејности, функционално повр-
зани и во ф у н к ц и ј а на производствениот и друг 
труд и на другите општествени субјекти, кои со 
работниците и сите работни луѓе и граѓани заин-
тересирани за соодветната област, заеднички ќ е ги 
остваруваат правата, обврските и должностите за 
состојбите и развитокот во соодветната дејност и 
општиот прогрес на општината, Републиката и Ф е -
дерацијата. Во нив, покра ј минималниот број па 
постојано вработени стручни кадри, претежниот 
број треба да се обезбеди, како соработници меѓу 
врвните и други научни и високостручни п р о ф и л и 
на кадри од здружениот труд од другите средини, 
вклучително и од окрупнетите стручни служби, 

кои квалитетно стручно и општествено владеат со 
проблематиката од соодветна област. А н г а ж и р а -
њето на таквите кадри, по правило, треба да се 
остварува како самоуправно договорен однос со 
нивните матични организации на здружениот труд. 

Препораката им се упатува на организациите 
на здружениот труд, другите самоуправни органи-
зации и заедници и д р ж а в н и т е органи во смисла 
на член 318, став 3 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија да ја насочат својата а к -
тивност за нејзиното оживотворување. 

С О Б Р А Н И Е НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А 
Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бро ј 06-888 
10 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

122. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и на член 
2 став 2 од Законот за ф и н а н с и р а њ е на изградба-
та, одржувањето и реконструкцијата на патиштата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на од-
делни седници на Соборот на з д р у ж е н труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 28 март 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФИНАН-
СИСКАТА ПРОГРАМА З А ИЗГРАДБА, ОДРЖУ-
ВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТНАТА 
МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

I 
Во Одлуката за Финансиската програма за из-

градба, о д р ж у в а њ е и реконструкција на патната 
м р е ж а во СР Македонија за периодот од 1976 до 
1980 година („Службен весник на СРМ" бр. 30/77), 
во II дел, точката 3 се менува и гласи: 

„3. Средства на Електростопанство — Скопје 
(за учество во изградбата на патот Прилеп — М а -
риово, за делницата Прилеп — Расимбегов Мост — 
Витолиште 32,5 мил. динари и учество за патот 
Битола — Маково за делницата Битола — Суводол 
50,0 мил. динари) . . . . . . 82,5". 

Во истиот дел вкупниот износ на точките 1—7 
„3.646,7" се заменува со износот „3.594,2." 

Во I I I дел: 
— во точка I во третиот ред износот „495,1" се 

заменува со износот „476,1"; 
— во точка I потточката 1.4 се менува и гласи: 

„1.4. Прилеп — Мариово се се довршува целосно 
неговата изградба 29,6, 24,0, 99,5 и 1976/78"; 

— во точка I вкупните износи на потточкито 
1.1.—1.9. „230,9, 104,1 и 495,1" се заменуваат со из -
носите: „225,5, 104,1 и 476,1"; 

— во точка 2 износот „2.270,9" се заменува со 
износот „2.237,4"; 

— во точка 2 потточката 2.3. се менува и гла-
си: „Битола — Старовина"; 

— во точка 2 потточката 2.4 се менува и гласи: 
„Расимбегов Мост — Витолиште 14,0, 14,0, 39,0 

и 1978/79"; 
— во точка 2 вкупните износи на потточките 

2 1—2.19: „688,0, 350,0 и 2.270,9" се заменуваат со из-
носите „682,0, 344,0 и 2.237,4"; 

— вкупниот износ од 1 до 7 „3.646,7" се заме-
нува со износот „3.594,2". 
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II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 00-896 
28 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
Благоја Талески, 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

СРМ, 
е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

123. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за ф и -

нансирање на изградбата, одржувањето и рекон-
струкцијата на патиштата („Службен весник на 
СРМ", број 48/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 28 март 1978 година, 
донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУК-
ЦИЈА НА ПАТНАТА МРЕЖА ВО СР МАКЕДО-

НИЈА ЗА 1978 ГОДИНА 

I 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
изградба, одржување и реконструкција на пати-
штата во 1978 година, нивниот распоред и начин 
на користење. 

И 

Средствата за изградба, одржување и рекон-
струкција на патиштата во 1978 година се утвр-
дуваат во износ од 1.182,5 мил. динари и се обезбе-
дуваат од: 

(во мил. дин) 
1. Републички средства (постојани 

извори) 478,7 
— Понесени средства од минатата 

година 4,1 
— од надоместок за погонско гориво 123,2 
— од надоместок за погонска нафта 

(0, 40 дин./1 литар) 98,7 
— од надоместок за регистрација 135,3 
— од прераспределба (1 лит. бензин 

0, 55 динари) 81,4 
— од такси на странски моторни возила 36,0 
2. Средства на општини 25,0 

(наменски одредени за експроприја-
ција на земјиштето и објектите на 
патниот појас) 

3. Средства од СР Србија 3,0 
4. Средства од јавен заем за патишта 

(наменски одредени за изградба и 
реконструкција на магистрални и 
регионални патишта) 546,2 

5. Средства од Меѓународната банка 
(наменски одредени за изградба на 
делницата Куманово — Скопје — 
Титов Белее) 
Вкупно: (1 — 5) 17182,5 

26,0 66,0 

10,0 45,0 

27,0 96,0 

42,0 131,5 

20,0 40,0 

9,0 43,4 

53,0 423,3 

20,0 
38,0 

75,6 

6,0 

4Д 

у> 
144,7 

13,0 
157,7 
27,0 

30,0 

47,0 
10,0 

4,6 
1.182,5 

III 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција ќе се користат за; 
1) Изградба и реконструкција на патните правци: 

1.1. Прилеп — Парново (преку Расим-
бегов Мост) 
(довршување на изградбата на дел-
ницата. до Расимбегов Мост и от-
почнување со работите на делница-
та Расимбегов Мост — Витолиште) 

1.2. Битола — Старавина — Делница 
Суводол — Маково 
(довршување на изградбата) 

1.3. Македонски Брод — Кичево 
(довршување на изградбата) 

1.4. Куманово — Свети Николе 
(продолж. со интензивна изградба) 

1.5. Куманово — Ранковци 
(отпочнување со изградба на дело-
вите од Куманово кон Ранковци и 
Крива Паланка) 

1.6. Подмоље — Струга 
(почнување и завршување на из -
градбата на патот) 

1.7. Куманово — Скопје — Титов Велес 
(почнување со изградба на првата 
трака од автопатот) 

1.8. Интервенции на одделни патишта 
кои при прекатегоризацијата би се 

внеле во регионалната патна мрежа 
Маврови Анови — Маврово (7,0 мил 
Тетово — Попова Шапка (15,0 МИЈ; 
Битола — Пелистер (4,0 мил 

1.9. Разлики во цени за извршени работ* 
во 1977 година 

1.10. Кратово — Пробиштип (финансиска 
обврска од минатата година) 
Вкупно: (од 1.1. до 1.10.) 

2. Одржување на патната мрежа 
2.1. Зимско одржување 
2.2. Редовно одржување 

Рутинско одржување, прегледна 
интервентна служба и обнова на 
хоризонтална сигнализација 

2.3. Периодично и инвестиционо одр-
жување 
Зајакнување, изградба и санација 
на објекти, уредување и изградба 
на паркиралишта, поставување на 
сообраќајна сигнализација 

2.4. Оперативна резерва 
Елементарни непогоди и друго 

2.5. Останато 
2.6. Помош во одржување на патот 

за Скудриње 
Вкупно: (од 2.1 до 2.6.) 

2.7. Надградба-санација на обиколува-
ње на Титов Велес 
Вкупно: (од 2.1. до 2.7.) 

3. Студии и проектирање 
Изработка на економско-техничка 
документација, студии, проектирање, 
броење и анкетирање на сообраќајот 

4. Обврски по кредити 
Отплата на ануитети 

5. Експропријација на земјиштето и об-
јектите со средства на општини и со 
средства на Советот за патишта 

6. Редовна дејност на Стручната служба 
7. Финансиска обврска по договор за 

патот Делчево — Тработивиште 
Вкупно: (од 1. до 6.) 

26,0 
дин.) 

. дин.) 
Д И Н . ) 

26,2 

8,2 
905,6 



Стр. 324 — Бр. 13 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 29 март 197-3 

IV 

Средствата за изградба, одржување и рекон-
струкција се даваат без обврска за враќање, со 
исклучок на средствата од Меѓународната банка. 

Средствата од претходниот став ќе се употре-
бат за намените предвидени во Програмата.-

V 
Оваа финансиска програма влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

125. 
Врз основа на член 19 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1978 год. („Служ-
весник на СРМ" бр. 44/77), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 28 март 
1978 година, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА НАМЕНИ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН 
ИНТЕРЕС ВО ОБЛАСТА НА ВОДОСТОПАН-

СТВОТО ВО 1978 ГОДИНА 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-896/1 
28 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
па Соборот на здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

124. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

СРМ, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 28 март 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛЕКТРО-
ЕНЕРГЕТИКАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕ-

РИОДОТ ОД 1976 ДО 1982 ГОДИНА 

Се усвојува Општествениот договор за изме-
нување и дополнување на Општествениот договор 
за здружување на средствата за развој на електро-
енергетиката во СР Македонија за период од 1976 
до 1982 година. 

Се овластува инж. Стојан Маткалиев, член на 
Извршниот совет и републички секретар за инду-
стрија и трговија, во името на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, • да го пот-
пише Договорот. 

I I 

Оваа одлука влегува во сила со денот на усво-
јувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

20.000.000 

1.313.286 
50.000 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
финансирање на намените од посебен општествен 
интерес во областа на водостопанството во 1978 го-
дина, распределбата, начинот и условите на ко-
ристењето на средствата. 

I I 
Средствата за финансирање на намените од 

посебен општествен интерес во областа на водосто-
панството во 1978 годину се утврдуваат во износ од 
21,363.286 динари, а се обезбедуваат од: 

динари 
1. Средствата на Републичкиот буџет 

за финансирање на водостопанската 
програма во 1978 година 

2. Пренесеш! средства од Програмата за 
финансирање на намените од посебен 
општествен интерес во областа на 
водостопанството во 1977 година 

3. Останати приходи 

I I I 
Средствата утврдени во II дел од оваа програ-

ма се распределуваат за: 
динар-! 

1. Редовно одржување и оправки на 
постојните заштитни водостопански 
објекти 6.000.000 

2 Изградба на нови заштитни водо-
стопански објекти и работи (заштита 
од ерозија, уредување на порои, ре-
гулација на реки, објекти за одбрана 
од поплави и слично) 9.800.000 

3. Набавка на цевки за изградба на во-
доводи во селски населби 2.000.000 

4. Студии, програми, проекти и слично 
во областа на водостопанството 1.500.000 

5. Банкарски и административни тро-
шоци, надзор и слично 250.000 

6. Исплата на обврски по Програмата 
за финансирање на намени од по-
себен општествен интерес во областа 
на водостопанството во 1977 година 1.313.286 

7. Тековна резерва за интервенција за 
извршување на непредвидени итни 
работи 500.000 

IV 
Корисници па средствата од III дел на оваа 

програма можат да бидат месните заедници и дру-
гите организации и заедници — преку општините, 
како и организациите на здружениот труд што 
одржуваат заштитни водостопански објекти или 
имаат потреба за изградба на такви објекти. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-879 
28 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

па Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир Геновски, е. р. 

Средствата од III дел точки 1 и 2 на оваа про-
грама се користат со учество на корисникот на 
средства во пресметковното чинење на работите 
што ќе се извршат во 1978 година, и тоа: 
Ш - 1 за одржување на постојни заштитни 

водостопански објекти: 
— во хидромелиоративен систем, на ј -

малку 30°/о 
— вон хидромелиоративен систем, н а ј -

малку 15% 
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Ш - 2 за изградба на нови заштитни водосто-
пански објекти и работи: 
— во подрачјата на недоволно разви-

ените општини, најмалку 20% 
— во подрачјата на останатите општи-

ни, најмалку 30% 
Средствата од III дел точка 3 на оваа програ-

ма се користат според условите утврдени во Про-
грамата за подобрување на санитарно-хигиенската 
и епидемиолошката состојба во Социјалистичка 
Република Македонија за 1978 година. 

VI 
Распределбата на средствата по корисници ќе 

ја изврши Републичкиот секретаријат за земјодел-
ство и шумарство, по пат на конкурс, а според 
условите предвидени во оваа програма, Законот 
за водите, Законот за изградба на инвестициони 
објекти и други прописи за реализација на сред-
ствата. 

VII 
Средствата за финансирање на дејности од по-

себен општествен интерес во областа на водосто-
панството во 1978 година се даваат без обврска за 
враќање. 

VIII 
Стручните и административните работи за 

спроведување на Програмата ги врши Републич-
киот секретаријат за земјоделство и шумарство. 

IX 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-891 
28 март 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
па Соборот па здружениот труд, 

инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Гога Николовски, е. р. 

126. 
Врз основа па точката 50 потточка 3 од Наред-

бата за сметките за уплата на приходите на опште-
ствено-политичките заедници и нивните фондови, 
на самоуправните интересни зедници и други само-
управни организации и заедници, за начинот на 
уплатување на тие приходи и за начинот на извес-
тување на корисниците на тие приходи („Службен 
лист на СФРЈ", број 61/77), републичкиот секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И НА 
ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДО-

НЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН 
ОДНОС И ОД ДОХОДОТ 

1. Обврзниците на придонесите од личниот до-
ход од работен однос и од доходот (обврзници) ги 
уплатуваат придонесите од личниот доход од рабо-
тен однос и од доходот со еден налог за пренос на 
преодни сметки по поодделни општини и Републи-
ката и според збирните стапки утврдени со оваа 
наредба. 

2. Уплатувањето на придонесите од личен доход 
од работен однос и од доходот, од точката 4 на оваа 
наредба, се врши на преодните сметки означени во 
списоците на преодните сметки А, Б, В и Г, а според 
збирните стапки утврдени во тие списоци и пре-
гледрЈте на стапките I, II и III кои се составен дел 
па оваа наредба. 

Уплатата на другите придонеси од личниот до-
ход од работен однос или кога тие не се плаќаат 
по збирна стапка утврдена во прегледите, од ста-
вот 1 на оваа точка, се врши на сметките означени 
во Наредбата за сметките за уплата на приходите 
на општествено-политичките заедници и нивните 
фондови, на самоуправните интересни заедници и 
други самоуправни организации и заедници, за на-
чинот на уплатување на тие приходи и за начинот 
на известување на корисниците на тие приходи. 

3. Збирните стапки за придонесите што имаат 
иста основица за пресметување и плаќање се утвр-
дуваат: 

а) кога живелиштете па работникот и седи-
штето на исплатителот на личниот доход се по 
иста општествено-политичка заедница, и 

б) кога живеалиштето на работникот и седи-
штето на исплатителот на личниот доход не се но 
една општествено-политичка заедница. 

4. Во збирните стапки се опфаќаат следниве 
придонеси: 

а) придонеси од личниот доход од работен од-
нос за општинските самоуправни интересни заед-
ници : 

од стопанството: 
— придонес за основно образование, 
— придонес за непосредна детска заштита, 
— придонес за здравствено осигурување, и 
— придонес за вработување, 
од нестопанство: 
— придонес за основно образование, 
— придонес за непосредна детска заштита, 
— придонес за здравствено осигурување, 
— придонес за вработување, 
— придонес за култура, 
— придонес за физичка култура, и 
— придонес за социјална заштита. 
б) придонеси од личниот доход од работен од-

нос за републичките самоуправни интересни заед-
ници: 

од стопанството: 
— придонес за пензиско и инвалрЈДско осигу-

рување, и 
— придонес за додаток на деца. 
од нестопанството: 
— придонес за пензиско и инвалидско осигу-

рување, 
— придонес за додаток на деца, 
— придонес за насочено образование, 
— придонес за култура, 
— придонес за физичка култура, 
— придонес за социјална заштита, и 
— придонес за научна дејност, 
а) придонеси од доходот: 
За општинските самоуправни. интересни заед-

ници: 
— придонес за култура, 
— придонес за физичка култура, 
•— придонес за социјална заштита, и 
— придонес за здравствено осигурување за по-

вреда на работа и професионални заболу-
вања. 

За републичките самоуправни интересни заед-
ници: 

— придонес за насочено образование, 
•— придонес за култура, 
•— придонес за физичка култура, 
•— придонес за социјална заштита, и 
— придонес за научна дејност. 
5. "Во налогот за пренос обврзниците во одде-

лот „Цел на дознака" ги впишуваат: основицата 
за пресметување на придонесите и даноците, збир-
ната стапка (процент), месецот за кој се уплатуваат 
придонесите од личниот доход односно доходот. 
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6. Службата на општественото книговодство 
средствата уплатени на преодните сметки од точка 
2 од оваа наредба, ќе ги распределува на збирните 
сметки на општината и на самоуправната интерес-
на заедница според структурата на нивното уче-
ство со стапките вклучени во збирната стапка. 

Празнењето на средствата од преодните смет-
ки се врши еден ден порано од определениот рок 
за празнење на збирните сметки на корисниците 
за придонесите и даноците. 

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да в а ж и Наредбата за утврдување на 
преодни сметки и на збирни стапки за уплатува-
ње на придонесите од личниот доход од работен 
однос и од доходот („Службен весник на СРМи , 
број 17/77, 23/77 и 45/77). 

8. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1.1.1978 година. 

Број 11-840/1 
28 март 1978 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

А) СПИСОК НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И З Б И Р Н И 
СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ШТО СЕ ПЛА-
ЌААТ ВО ПОЛЗА НА ОПШТИНСКИТЕ СА-
МОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

1. Од стопанството: 

Ред. 
бр. ОПШТИНА 

Збирна 
стапка 

Број на преодната 
сметка ка ј СОК 

1 2 3 

1. Берово 15,05 41440-844-001-16 

2. Битола 12,50 40300-844-002-10 

3. Брод Македонски 13,75 40321-844-003-16 

4. Валандово 12,42 41310-844-031-16 

5. Виница Македонска 14,50 41431-844-032-16 

6. Гевгелија 13,30 41610-844-007-16 

7. Гостивар 13,75 41510-844-008-16 

8. Дебар 14,747 41030-844-004-16 

9. Делчево 14,25 41450-844-005-16 

10. Д. Хисар 13,35 40301-844-006-16 

11. Кавадарци 14,85 41620-844-009-16 

12. Кичево 14,75 40320-844-010-16 

13. Кочани 13,00 41430-844-011-16 

14. Кратово 13,25 40901-844-012-16 

15. Крива Паланка 13,75 40910-844-013-16 

16. Крушево 13,85 41110-844-014-16 

17. Куманово 13,50 40900-844-015-16 

18. Неготино 14,45 41630-844-016-16 

19. Охрид 11,85 41000-844-017-16 

20. Прилеп 13,75 41100-844-018-16 

21. Пробиштип 13,25 41401-844-019-16 

22. Радовиш 14,60 41310-844-020-16 
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23. Ресен 13,85 40310-844-021-16 

24. Свети Николе 13,35 41420-844-027-16 

25. Струга 12,45 41020-844-025-16 

26. -Струмица 14,05 41300-844-026-16 

27. Тетово 12,55 41500-844-029-16 

28. Титов Велес 14,45 41600-844-030-16 

29. Штип 13,50 41400-844-028-16 

30. Центар 40100-844-033-16 

31. Чаир 40100-844-034-16 

32. Гази Баба 40100-844-035-16 

33. Карпош 40100-844-036-16 

34. Кисела Вода 40100-844-037-16 

Скопје*) 12,80 

*) Стапките од Скопје се применуваат за сите 
пет општини од Скопје реден број 30 до 34. 

2. ОД НЕСТОПАНСТВОТО: 

Ред. Збирна Број на преодната 
бр. ОПШТИНА стапка сметка к а ј СОК 

1 2 3 

1. Берово 15,85 41440-844-001-21 
2. Битола 13,25 40300-844-002-21 
3. Брод Македонски 14,35 40321-844-003-2I 
4. Валаидово 13,27 41310-844-031-21 
5. Виница Македонска 16,10 41431-844-032-21 
6. Гевгелија 14,05 41610-844-007-21 
7. Гостивар 14,30 41510-844-008-21 
8. Дебар 16,019 41030-844-004-21 
9. Долчево 15,10 41450-844-005-21 

10. Демир Хисар 14,30 40301-844-006-21 
11. Кавадарци 15,75 41620-844-009-21 
12. Кичево 16,65 40320-844-010-21 
13. Кочани 14,05 41430-844-011-21 
14. Кратово 14,23 40901-844-012-21 
15. Крива Паланка 14,30 40910-844-013-21 
16. Крушево 14,97 41110-844-014-21 
17. Куманово 14,20 40900-844-015-21 
18. Неготино 15,05 41630-844-016-21 
19. Охрид 12,90 41000-844-017-21 
20. Прилеп 14,30 41100-844-018-21 
21. Пробиштип 14,40 41401-844-019-21 
22. Радовиш 15,73 41310-844-020-21 
23. Ресен 18,70 40310-844-021-21 
24. Свети Николе 13,90 41420-844-027-21 
25. Струга 13,50 41020-844-025-21 
26. Струмица 15,03 41300-844-026-21 
27. Тетово 13,25 41500-844-029-21 
28. Титов Велес 15,08 41600-844-030-21 
29. Штип 14,50 41400-844-028-21 
30. Центар 40100-844-033-21 
31. Чаир 40100-844-034-21 
32. Гази Баба 40100-844-035-21 
33. Карпош 40100-844-036-21 
34. Кисела Вода 40100-844-037-21 

Скопје*) 14,10 

*) Стапките од Скопје, се применуваат за сите 
пет општини од Скопје, реден број 30 до 34. 
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Б. СПИСОК НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И З Б И Р Н И 
СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ 
ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОЛЗА НА ОПШТИН-
СКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕД-
НИЦИ 

Ред. 
бр. ОПШТИНА 

Збирна Број на преодната 
стапка сметка к а ј СОК 

1. Берово 1,20 41440-844-001-58 

2. Битола 1,30 40300-844-002-58 

3. Брод Македонски 0,95 40321-844-003-58 

4. Валандово 1,03 41310-844-031-58 

5. Виница Македонска 2,10 41431-844-032-53 

6. Гевгелија 1,13 41610-844-007-58 

7. Гостивар 1,25 41510-844-008-58 

8. Дебар 1,672 41030-844-004-58 

9. Делчево 1,35 41450-844-005-58 

10. Демир Хисар 1,15 40301-844-006-53 

11. Кавадарци 2,20 41620-844-009-58 

12. Кичево 1,60 40320-844-010-58 

13. Кочани 1,11 41430-844-011-58 

14. Кратово 1,30 40901-844-012-58 

15. Крива Паланка 1,114 40910-844-013-58 

16. Крушево 1,62 41110-844-014-58 

17. Куманово 1,25 40900-844-015-58 

18. Неготино 0,80 41630-844-016-58 

19. Охрид 1,30 41000-844-017-58 

20. Прилеп 0,89 41100-844-018-58 

21. Пробиштип 1,55 41401-844-019-58 

22. Радовиш 1,74 41310-844-020-58 

23. Ресен $97 40310-844-021-58 

24. Свети Николе 1,00 41420-844-027-58 

25. Струга 1,40 41020-844-025-58 

26. Струмица 1,38 41300-844-026-53 

27. Тетово 1,00 41500-844-029-58 

28. Титов Велес 1,35 41600-844-030-58 

29. Штип 1Д5 41400-844-028-58 

30. Центар 40100-844-033-53 

31. Чаир 40100-844-034-58 

32. Гази Баба 40100-844-035-58 

33. Карпош 40100-844-036-58 

34. Кисела Вода 40100-844-037-58 

Скопје*) 2,00 

*) Стапките од Скопје се применуваат на сите 
пет општини од Скопје, реден број 30 до 34. 

В. СПИСОК НА ПРЕОДНИ СМЕТКИ И З Б И Р Н И 
СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 
ДОХОД ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОЛЗА НА 
САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, 
ЧИИ СЕДИШТА СЕ НАОЃААТ НА ПОДРАЧ-
ЈЕТО НА ОПШТЕСТВЕНО ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ КАДЕ ВРАБОТЕНИОТ ИМА Ж И -
ВЕАЛИШТЕ 

1. ОД СТОПАНСТВОТО: 

1. Берово 

2. Битола 

3. Брод Мак. 

4. Валандово 

5. Виница Мак. 

6. Гевгелија 

7. Гостивар 

8. Дебар 

9. Делчево 

10. Д. Хисар 

11. Кавадарци 

12. Кичево 

13. Кочани 

14. Кратово 

15. Кр. Паланка 

16. Крушево 

17. Куманово 

18. Неготино 

19. Охрид 

20. Прилеп 

21. Пробиштип 

22. Радовиш 

23. Ресен 
24. Св. Николе 
25. Струга 
26. Струмица 
27. Тетово 
28. Т. Велес 
29. Штип 
30. Центар 
31. Чаир 
32. Гази Баба 
33. Карпош 
34. Кисела Вода 

Скопје*) 

5,80 0,50 6,30 

4,15 0,50 4,65 

5,00 0,50 5,50 

5,10 0,35 5,45 

6,00 0,50 6,50 

4,60 0,45 5,05 

5,00 0,50 5,50 

6,30 0,697 6,994 

5,00 0,50 5,50 

5,00 0,50 5,50 

6,00 0,50 6,50 

6,00 0,50 6,50 

4,50 0,50 5,00 

4,50 0,50 5,00 

5,00 0,50 5,50 

5,10 0,50 5,60 

4,80 0,55 5,35 

5,60 0,50 6,10 

3,60 0,50 4,10 

5,00 0,50 5,50 

4,50 0,50 5,00 

5,35 0,50 5,85 

5,50 0,50 6,00 
5,00 0,50 5,50 
3,60 0,50 4,10 
5,10 0,80 5,90 
3,80 0,50 4,30 
5,60 0,50 6,10 
5,00 0,50 5,50 

41440-844-001-37 

40300-844-002-37 

40321-844-003-37 

41310-844-031-37 

41431-844-032-37 

41610-844-007-37 

41510-844-008-37 

41030-844-004-37 

41450-844-005-37 

40301-844-006-37 

41620-844-009-37 

40320-844-010-37 

41430-844-011-37 

40901-844-012-37 

40910-844-013-37 

41110-844-014-37 

40900-844-015-37 

41630-844-016-37 

41000-844-017-37 

41100-844-018-37 

41401-844-019-37 

41310-844-020-37 

40310-844-021-37 

41420-844-027-37 

41020-844-025-37 

41300-844-026-37 

41500-844-029-37 

41600-844-030-37 

41400-844-028-37 

40100-844-033-37 

40100-844-034-37 

40100-844-035-37 

40100-844-036-37 

40100-844-037-37 
4,80 0,60 5,40 

*) Стапките од Скопје се 
пет општини од Скопје, 

применуваат на сите 
реден број 30 до 34 
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2. ОД НЕСТОПАНСТВОТО 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Берово 5,80 0,40 ОДО 0,30 0,50 7,10 41440-844-001-42 
2. Битола 4Д5 0,44 0,07 0.24 0,50 5,40 40300-844-002-42 
3. Брод Мак. 5,00 ОДО ОД 5 0,35 0,50 6,10 40321-844-003-42 
4. Валандово 5,10 ОД 2 0,40 0,33 0,35 6,30 41310-844-031-42 
5. Виница Мак. 6,00 0,60 0,40 0,60 0,50 8,10 41431-844-032-42 
6. Гевгелија 4,60 0,30 ОД 5 0.30 0,45 5,80 41610-844-007-4:2 
7. Гостивар 5,00 0,25 0,10 0,20 0,50 6,05 41510-844-008-42 
8. Дебар 6,30 0,80 0,40 0.072 0,697 8,269 41030-844-004-42 
9. Делчево 5,00 0,30 0,30 0,25 0,50 6,35 41450-844-005-42 

10. Д. Хисар 5,00 0,30 0.15 0.50 0,50 6,45 40301-844-006-42 
11. Кавадарци 6,00 0,35 0,20 0 35 0,50 7,40 41620-844-009-42 
12. Кичево 6,00 1,00 0,50 ОДО 0,50 8,40 40320-844-010-42 
13. Кочани 4,50 0,30 0,50 0,25 0,50 6.05 41430-844-011-42 
14. Кратово 4,50 0,20 0,18 0,60 0,50 

со 
сл 
о 40901-844-012-42 

15. Кр. Паланка 5,00 0,20 0,05 0,30 0,50 6,05 40910-844-013-42 
16. Крушево 5,10 0,38 0,50 0,24 0,50 6,72 41110-844-014-42 
17. Куманово 4,80 0,40 ОДО 0,20 0,55 6,05 40900-844-015-42 
18. Неготино 5,60 0,20 ОДО 0,30 0,50 6,-70 41630-844-016-42 
19. Охрид 3,60 0,35 0,55 ОД 5 0,50 5,15 41000-844-017-42 
20. Прилеп 5,00 0,18 0,18 ОЛ 9 0,50 6,05 41100-844-018-42 
21. Пробиштип 4.50 0,75 0,20 0,20 0,50 6,15 41401-844-019-42 
22. Радовиш 5.35 0,48 0,30 0,35 0,50 6,98 41310-844-020-42 
23. Ресен 5,50 2,30 0,50 2,05 0,50 10,85 40310-844-021-42 
24. Св. Николе 5,00 0,20 0,35 — 0,50 6,05 41420-844-027-42 
25. Струга 3,60 0,30 0,50 0.25 0,50 5,15 41020-844-025-42 
26. Струмица 5,10 0,33 0,50 ОЛ 5 0,80 6,88 41300-844-026-42 
27. Тетово 3,80 ОДО ОДО 0.50 0,50 5,00 41500-844-029-42 
28. Т. Велес 5,60 0,25 0,08 0.30 0,50 6,73 41600-844-030-42 
29. Штип 2,30 2,30 0,50 0,00 0,50 6,50 41400-844-028-42 
30. Центар 40100-844-033-42 
31. Чаир 40100-844-034-42 
32. Гази Баба 40100-844-035-42 
33. Карпош 40100-844-036-42 
34. Кисела Вода 40100-844-037-42 
35. Скопје4') 4,80 0,90 ОДО 0,30 0,60 6,70 

Стапките означени за Скопје се исти за сите 
општини од Скопје, ред. бр. 30 до 34. 

Г ПРЕОДНИ СМЕТКИ И З Б И Р Н И 
ПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ 

1. Од личен доход од стопанството: 
Збирна стапка 

12,65% 

2. Од личен доход од нестопанството 
Збирна стапка 

16,95% 

3. Од доходот: 
Збирна с:тапка 

5,01 Ус-

СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА РЕ-

Број на преодиата сметка к а ј 
Службата на општественото 
книговодство 
40100-844-033-63 

Број на преодната сметка к а ј 
Службата на општественото 
книговодство 
40100-844-033-79 

Број на преодната сметка к а ј 
Службата на општественото 
книговодство 
40100-844-033-84 
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I. П Р Е Г Л Е Д 

на стапките на придонесите ка општинските само-
управни интересни заедници што се плаќаат од 

личниот доход на работниците и тоа: 

1. ОД СТОПАНСТВОТО 

1. Берово 5,80 8,00 0,50 0,75 15,05 
2. Битола 4,15 7,10 0,50 0,75 12,50 
3. Брод Мак. 5,00 7,50 0,50 0,75 13,75 
4. Валандово 5,10 6,50 0,35 0,47 12,42 
5. Виница Мак. 6,00 7,25 0,50 0,75 14,50 
6. Гевгелија 4,60 7,60 0,45 0,65 13,30 
7. Гостивар 5,00 7,50 0,50 0,75 13,75 
8. Дебар 6,30 7,00 0,697 0,75 14,747 
9. Делчево 5,00 8,00 0,50 0,75 14,25 

10. Д. Хисар 5,00 7,10 0,50 0,75 13,35 
11. Кавадарци 6,00 7,50 0,50 0,85 14,85 
12. Кичево 6,00 7,50 0,50 0,75 14,75 
13. Кочани 4,50 7,25 0,50 0,75 13,00 

14. Кратово 
15. Кр. Паланка 
16. Крушево 
17. Куманово 
18. Неготино 
19. Охрид 
20. Прилеп 
21. Пробиштип 
22. Радовиш 
23. Ресен 
24. Св. Николе 
25. Струга 
26. Струмица 
27. Тетово 
28. Т. Велес 
29. Штип 
30 Центар 
31. Чаир 
32. Гази Баба 
33. Карпош 
34. Кисела Вода 

Скопје*) 

4,50 7,50 0,50 0,75 
0,75 

13,25 
5,00 7,50 0,50 

0,75 
0,75 13,75 

5,10 7,50 0,50 0,75 13,85 
4,80 7,50 0,55 0,65 13,50 
5,60 7,60 0,50 0,75 14,45 
3,60 7,00 0,50 0,75 11,85 
5,00 7,50 0,50 0,75 13,75 
4,50 7,50 0,50 0,75 13,25 
5,35 8,00 0,50 0,75 14,60 
5,50 7,10 0,50 0,75 13,85 
5,00 7,10 0,50 0,75 13,35 
3,60 7,60 0,50 0,75 12,45 
5,10 7,40 0,80 0,75 14,05 
3,80 7,50 0,50 0,75 12,55 
5,60 7,60 0,50 0,75 14,45 
5,00 7,25 0,50 0,75 13,50 

4,80 6,80 0,60 0,60 12,80 

*) Стапките од Скопје се применуваат на сите 
пет општини од Скопје, ред. број од 30 до 34 

2. НЕСТОПАНСТВО 

31. Чаир 
32. Гази Баба 
33. Карпош 
34. Кисела Вода 
35. Скопје*) 4,80 0,90 0.10 0,30 6,80 0,60 0,60 

*) Стапките од Скопје се применуваат на сите 
пет општини од Скопје, реден број 30 до 34 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Берово 5,80 0,40 ОДО 0,30 8,00 0,50 0,75 15,85 
2. Битола 4,15 0,44 0,07 0,24 7,10 0,50 0,75 13,25 
3. Брод Мак. 5,00 ОДО 0,15 0,35 7,50 0,50 0,75 

0,47 
14,35 

4. Валандово 5,10 0,12 0,40 0,33 6,50 0,35 
0,75 
0,47 13,27 

5. Виница Мак. 6,00 0,60 0,40 0,60 7,25 0,50 0,75 16,10 
6. Гевгелија 4,60 0,30 0,15 0,30 7,60 0,45 0,65 14,05 
7. Гостивар 5,00 0,25 ОДО 0.20 7,50 0,50 0,75 14,30 
8. Дебар 6,30 0,80 0,40 0.072 7,00 0,697 0,75 16,019 
9. Делчево 5,00 0,30 0,30 0,25 8,00 0,50 0,75 

0,75 
15,10 

10. Д. Хисар 5,00 0,30 0,15 0,50 7,10 0,50 
0,75 
0,75 14,30 

11. Кавадарци 6,00 0,35 0,20 0.35 7,50 0,50 0,85 15,75 
12. Кичево 6,00 1,00 0,50 0,40 7,50 0,50 0,75 16,65 
13. Кочани 4,50 0,30 0,50 0.25 7,25 0,50 0,75 14,05 
14. Кратово 4,50 0,20 0,18 0.60 7,50 0,50 0,75 14,23 
15. Кр. Паланка 5,00 0,20 0,05 0 30 7,50 0,50 0,75 14,30 
16. Крушево 5,10 0,38 0,50 0.24 7,50 0,50 0,75 14,97 
17. Куманово 4,80 0,40 ОДО 0,20 7,50 0,55 0,65 14,20 

15,05 18. Неготино 5,60 0,20 ОДО 0,30 7,60 0,50 0,75 
14,20 
15,05 

19. Охрид 3,60 0,35 0,55 0,15 7,00 0,50 0,75 12,90 
20. Прилеп 5,00 0,18 0,18 0.19 7,50 0,50 0,75 14,30 

14,40 21. Пробиштип 4,50 0,75 0,20 0,20 7,50 0,50 0,75 
14,30 
14,40 

22. Радовиш 5,35 0,48 0,30 0,35 8,00 0,50 0,75 
0,75 

15,73 
23. Ресен 5,50 2,30 0,50 2,05 7,10 0,50 

0,75 
0,75 18,70 

24. Св. Николе 5,00 0,20 0,35 .— 7,10 0,50 0,75 13,90 
13,50 25. Струга 3,60 0,30 0,50 0,25 7,60 0,50 0,75 
13,90 
13,50 

26. Струмица 5,10 0,33 0,50 0,15 7,40 0,80 0,75 15,03 
27. Тетово 3,80 

0,10 
ОДО 0,50 7,50 0,50 0,75 , 13,25 

28. Т. Велес 5,60 0,25 0,08 0,30 7,60 0,50 0,75 15,08 
29. Штип 2,30 2,30 0,50 0,90 7,25 0,50 0,75 14,50 
30. Центар 

0,90 7,25 0,50 

14,10 
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II. П Р Е Г Л Е Д 
на стапките на придонесите на општинските само-
управни интересни заедници што се плаќаат од 

доходот за 1978 год. 

0 1 2 3 4 5 6 

1. Берово 0,30 одо 0,30 0,50 1,20 
2. Битола 0,50 0,29 0,31 0,20 1,30 
3. Брод Мак. ОДО ОДО 0,25 0,50 0,95 
4. Валандово 0,10 0,30 0,23 0,40 1,03 
5. Виница Мак. 0,60 0,40 0,60 0,50 2,10 
6. Гевгелија 0,40 0,15 0Д8 0,40 1ДЗ 
7. Гостивар 0,30 0,15 0,30 0,50 1,25 
8. Дебар 0,80 0,40 0,072 0,40 1,672 
9. Делчево 0,30 0,30 0,25 0,50 1,35 

10. Д. Хисар 0,30 0,15 0,50 0,20 1,15 
11. Кавадарци 0,60 0,30 0,60 0,70 2,20 
12. Кичево 0,50 0,50 0,20 0,40 1,60 
13. Кочани 0,20 0,30 0,21 0,40 1Д1 
14. Кратово 0,15 0,05 0,60 0,50 1,30 
15. Кр. Паланка 0,36 0,036 0,218 0,50 1,114 
16. Крушево 0,38 0,50 0,24 0,50 1,62 
17. Куманово 0,40 0,15 0,20 0,50 1,25 
18. Неготино ОДО ОДО 0,20 0,40 0,80 
19. Охрид 0,20 0,55 0,15 0,40 1,30 
20. Прилеп 0,13 0,12 0,14 0,50 0,89 
21. Пробиштип 0,75 ОДО 0,20 0,50 1,55 
22. Радовиш 0,34 0,50 0,40 0,50 1,74 
23. Ресен 0,35 0,07 0,35 0,20 0,97 
24. Св. Николе 0,35 0,15 ОДО 0,40 1,00 
25. Струга 0,30 0,50 0,20 0,40 1,40 
26. Струмица 0,33 0,50 0,15 0,40 1,38 
27. Тетово ОДО ОДО 0,30 0,50 1,00 
28. Т. Велес 0,30 0,30 0,35 0,40 1,35 
29. Штип 0,25 0,30 ОДО 0,50 1,15 
30. Центар 
31. Чаир 
32. Гази Баба 
33. Карпош 
34. Кисела Вода 

Скопје* 1,10 ОДО 0,30 0,50 2,00 

*) Стапките од Скопје се применуваат на сите 
пет општини од Скопје, реден број 30 до 34. 

III. П Р Е Г Л Е Д 
на стапките на поединечните придонеси на репу-
бличките самоуправни интересни заедници што се 

плаќаат од личен доход на работниците и тоа: 

1. ОД СТОПАНСТВОТО: 

2,95% 
12,65% 

1. Придонес од личен доход за 
пензиско и инв. осигурување 

2. Придонес од личен доход за 
додаток на деца 

Збирна стапка 
2. ОД НЕСТОПАНСТВОТО 
1. Придонес од личен доход за пензиско 

и инвалидско осигурување 
2. Придонес од личен доход за додаток 

на деца 

С т а п к а 
Бруто Нето 

3. Придонес за насочено образование 

4. Придонес за научна дејност 

5. Придонес за социјална заштита 

6. Придонес за физичка култура 

7. Придонес за култура 

3. ОД ДОХОДОТ: 
Збирна стапка 

1. Придонес од доходот за насочено обра-
зование 

2. Придонес од доходот за научните 
дејности 

3. Придонес од доходот за култура 

4. Придонес од доходот за физичката 
култура 

5. Придонес од доходот за социјална 
заштита 

Збирна стапка 

3,55% 

0,45% 

0,05% 

0,05% 

0,20% 
16,95% 

Стапка 

4,25% 

0,34% 

0,55% 

0,07% 

0,30% 
5,51% 

126. 
Врз основа на член 16 од Законот за распишу-

вање на јавен заем за изградба и реконструкција 
на патиштата во СР Македонија („Службен весник 
на СРМ", бр. 30/77), републичкиот секретар за ф и -
нансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НА-
ЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕТО, УПЛАТУВАЊЕТО 
И ОТПЛАТУВАЊЕТО НА ЈАВНИОТ ЗАЕМ ЗА 
ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИ-
ШТАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА И ЗА НАЧИНОТ 
НА КОРИСТЕЊЕТО НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУ-

ВАЊА И ДРУГИ ПОГОДНОСТИ 

1. Во називот на Упатството за начинот на за-
пишувањето, уплатувањето и отплатувањето на 
јавниот заем за изградба и реконструкција на па-
тиштата во СР Македонија и за начинот на корис-
тењето на даночните олеснувања и други погод-
ности („Службен весник на СРМ", бр. 31/77 и 41/77), 
по зборот „погодности", се додаваат зборовите: 
„како и обликот и текстот на обврзниците". 

2. По точката 23, се додава нова точка 24, која 
гласи: 

„Обврзниците за заемот од сите апоени ќе се 
изработат во големина 205 X 285 мм, а во различна 
боја по апоени. 

Обврзницата се состои од два дела: самата об-
врзница на која се отпечатени сите битни еле-
менти и талон, кој се состои од 5 ануитетски ку-
пони. 

На лицето на обврзницата е содржан следниов 
текст: 

„Серија - Број -

9,70%*) 14,15%*) СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Стапка 

9,70% 

2,95% 

*) Стапката 9,70% служи само за пресметување 
на бруто личен доход, односно на основицата од ко-
ја се пресметуваат другите придонеси од личен 
доход, додека стапката 14,15% служи за стварно 
пресметување на придонесот за пензиско и инва-
лидско осигурување и тоа нето личен доход. 

О Б В Р З Н И Ц А 

за јавен заем за изградба и реконструкција на 
патиштата во СР Македонија на износ • 
(ознака на номиналната вредност на обврзницата 
со бројки и букви) 
кој износ Социјалистичка Република Македонија 
ќе му го исплати на доносителот на обврзницата 
во 5 еднакви годишни ануитети со 10% камата 
годишно. 

Обврзницата е издадена на 1 јануари 1980 го-
дина, во Скопје. 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР 
ЗА ФИНАНСИИ." 
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На опачината на обврзницата е содржан след-
ниов текст: 

„Заем за изградба и реконструкција 
на патишта 

Обврзницата е издадена врз основа на Законот 
за распишување јавен заем за изградба и рекон-
струкција на патиштата во СР Македонија („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 30/77). 

Емисионите и ануитетските работи и испла-
тата на обврзниците по заемот ги врши Стопанска-
та банка — Здружена банка — Скопје. 

По оваа обврзница е пресметана каматата од 
денот на уплатувањето на заемот што е содржана 
во ануитетските купони. 

Правото на наплатата на ануитетските купони 
застарува за три години од денот на нивната до-
стасаност за наплата. 

Амортизационен план 

Годишен Ред. бр. на 
Главница Отплата Камата ануитет купонот 
(податоците се печатат на секоја обврзница по 
апоени)" 

Талонот ги содржи ануитетските купони од 
број 1 до 5 и гласи' 
„Серија Број на обврзницата 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

АНУИТЕТСКИ КУПОН 

на обврзницата за заем за изградба 
и реконструкција на патиштата 

(ознака на вредноста со бројки) 
Достасува за наплата на 1 мај 198 — година''. 
На обврзницата на горниот дел, како и на се-

кој ануитетски купон, се става грбот на Соција-
листичка Република Македонија, а во долниот дел 
на лицето на обврзницата се става и сувиот печат 
на Републичкиот секретаријат за финансии." 

Досегашната точка 24 станува 25. 
3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. К-03-2706/1-77 
22 март 1978 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравствено-
то осигурување, објавен во „Службен весник на 
СРМ" број 9/78, се поткраднале грешки поради 
што се дава 

ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Во членот 1 во десеттиот ред по зборот „здру-
жување" наместо запирка треба да стои точка и 
запирка; во единаесеттиот ред по зборот „органи" 
наместо точка и запирка треба да стои запирка и 
во петнаесеттиот ред, по зборот „труд" наместо за-

пирка треба да стои точка и запирка а потоа да 
се додадат зборовите: „активните воени лица и 
цивилните лица во служба на вооружените сили 
на СФРЈ" . 

Бро ј 09-923 
3 април 1978 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КО-
МИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
на Одлуката за распоредување на девизите утвр-
дени за потребите на Социјалистичка Република 
Македонија за 1978 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/78), се констатира дека е пропуштено 
да се објави распоредот на девизите утврдени за 
потребите на Социјалистичка Република Македо-
нија за 1978 година, што во смисла на член 3 став 2 
е составен дел на оваа одлука. 

Поради тоа се дава следната 

ИСПРАВКА 
СО К О Ј А СЕ ДАВА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИ-
ТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1978 ГОДИНА 
Р А С П О Р Е Д 

на девизите утврдени за потребите на Соција-
листичка Република Македонија за 1978 година 

(изразено во динари) 

1. Собрание на Соци-
јалистичка Репуб-
лика Македонија 1.000.000 — 1.000.000 

2. Извршен совет на 
Собранието на Со-
цијалистичка Ре-
публика Македонија 7.500.000 1.300.000 8.800.000 

3. Републички секре-
таријат за внатре-
шни работи 44.000.000 1.000.000 45.000.000 

4. Републички секре-
таријат за народна 
одбрана 1.850.000 — 1.850.000 

5. Републички штаб 
за територијална 
одбрана 7.000.000 — 7.000.000 

6. Републички секре-
таријат за здрав-
ство и социјална 
политика 11.800.000 200.000 12.000.000 

7. Републички секре-
таријат за инфор-
мации 150.000 100.000 250.000 
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8. Републички хидро-
метеоролошки завод 3.000.000 170.000 3.170.000 

9. Републички завод 
за статистика 760.000 — 760.000 

10. Републички завод 
за техничка сора-
ботка — 1.000.000 1.000.000 

11. Радио-телевизија — 
Скопје 40.000.000 3.000.000 43.000.000 

12. НИП „Нова Маке-
донија" — 3.000.000 3.000.000 

13. Народна банка на 
Македонија 883.000 280.000 1.163.000 

14. Служба на општест-
веното книговодство 1.600.000 100.000 1.700.000 

15. Стопанска комора 
на Македонија 160.000 300.000 460.000 

16. Собранија на оп-
штините, градот 
Скопје и на заед-
ницата на општи-
ните и градовите 
на Македонија 3.000.000 2.000.000 5.000.000 

17. Архив на Македо-
нија 200.000 96.000 296.000 

18. Институт за гра-
дежништво 2.000.000 —- 2.000.000 

19. Сојуз на радио-
аматерите на Ма-
кедонија 1.300.000 — 1.300.000 

20. Републичка заед-
ница на здравство-
то и здравственото 
осигурување — 3.000.000 3.000.000 

21. Заедница на пен-
зиско и инвалид-
ско осигурување 400.000 — 400.000 

22. Републичка заед-
ница на културата 3.020.000 — 3.020.000 

23. Заедница на науч-
ните дејности 8.000.000 2,000.000 10.000.000 

24. Општа заедница на 
образованието 4.200.000 800.000 5.000.000 

25. Девизна резерва 2.981.000 3.450.000 6.431.000 

ВКУПНО: 144.804.000 21.796.000 166.600.000 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

Врз основа на член 13 став 5 од Законот за 
заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен весник на СРМ", бр. 39/77), републички-
от секретар за земјоделство и шумарство објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА К О И ЌЕ ВРШАТ 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОСЕВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
СЕМЕ, ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ШУМСКО СЕМЕ И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ПОВЕЌЕГО-

ДИШНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ 
РАСТЕНИЈА 

I. Организации на здружениот труд за вршење 
задолжителни здравствени прегледи на земјодел-
ски посеви за производство на семе и објекти за 
производство на саден материјал на повеќегодиш-
ни земјоделски растенија се: 

1. — ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — ИНСТИ-
ТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО СКОП-
ЈЕ — за сите земјоделски посеви за производство 
на семе и објекти за производство на саден матери-
јал на повеќегодишни земјоделски растенија. 

2. — ИНСТИТУТ ЗА ПАМУК — ОТСЕК ЗА 
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО СТРУМИЦА 
•— за сите земјоделски посеви за производство на 
семе. 

3. — ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН — ОТСЕК ЗА ЗА-
ШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРИЛЕП — за 
земјоделски посеви за производство на семе од 
тутун. 

4. — ИНСТИТУТ ЗА ОРИЗ — ОТСЕК ЗА ЗА-
ШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО КОЧАНИ — за 
земјоделски посеви за производство на семе од 
ориз. 

5. ~ З И К „ПЕЛАГОНИЈА" — ЗАЕДНИЦА НА 
ООЗТ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО — 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 
ВО БИТОЛА — за земјоделски посеви за производ-
ство на житни, ф у р а ж н и и индустриски култури. 

П. Организација на здружениот труд за врше-
ње задолжителни здравствени прегледи на објекти 
за производство на шумско семе и објекти за про-
изводство на саден материјал на повеќегодишни 
шумски растенија е: 

1. — ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ — ОДДЕЛЕНИЕ 
ЗА ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ И ДРВОТО ВО 
СКОПЈЕ. 

Ш. Во ставот 1 од Списокот на организациите 
на здружениот труд за вршење стручна и здрав-
ствена контрола над производството, за утврдува-
ње квалитетот и за вршење на анализа на земјо-
делското семе („Службен весник на СРМ", бр. 
29/75), се бришат зборовите „и здравствена". 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — РАДОВИШ 
174. 

Врз основа на член 31, став 5 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на вработува-
њето и за материјалното обезбедување за време на 
привремена безработност („Службен весник па 
СРМ", бр. 20/74), Собранието на Општинската з а -
едница на вработувањето — Радовиш, на седницата 
одржана на 29 декември 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИ-
ДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и се 

плаќа од личниот доход на работниците во кои се 

содржани придонесите и даноците што се плаќаат 
од личниот доход (бруто личен доход) по стапка 
од 0,75%. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-
несување, а ќе се применува од 1 јануари 1978 го-
дина. 

Број 18/6 
29 декември 1977 година 

Радовиш 
Претседател, 

Бораниева Лилјана, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР 

175. 
Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за са-

моуправните заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ" број 
5/74), член 102 од Законот за здравствено осигуру-
вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението на СРМ („Службен весник 
на СРМ" број 21/74) и член 23 точка 9 од Самоуп-
равната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
Дебар, Собранието на Заедницата на седницата 
одржана на ден 27 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Важноста на Одлуката за утврдување на стап-

ката па придонесот на здравството и здравственото 
осигурување на работниците за 1977 година бр. 813 
од 30. 12. 1976 год. објавена во Службен весник на 
СРЖ" број 5 од 9 февруари 1977 година, се про-
должува и за 1978 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила 8 дена по објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1. 01. 1978 година. 

Број 0801-457 
27 февруари 1978 година 

Дебар 
Претседател на Собранието, 

Дема Ивзи, е. р. 

176. 
Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за 

самоуправните заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74), член 102 од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението во СРМ („Службен вес-
ник на СРМ" број 21/74) и член 23 точка 9 од Са-
моуправната спогодба за основање на општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање Дебар, Собранието на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување Дебар, на сед-
ницата одржана на ден 27 февруари 1978 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА 

I 

Со оваа одлука се утврдува висината на при-
донесот за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците осигуреници при Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување Дебар за 1978 година. 

II 

Земјоделските осигуреници ги плаќаат след-
ните придонеси за здравствено осигурување: 

а) За задолжителни видови на здравствена за -
штита : 

2% од катастарскиот приход и 30,00 динари за 
секој осигурен член на домаќинството; 

б) За здравствена заштита која самостојно ја 
утврдува заедницата: 

1% од катастарскиот приход и 20,00 за секој 
осигурен член на домакинството. 

I I I 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. 01. 1978 година. 

Бро ј 0801-458 
27 февруари 1978 година 

Дебар 
Претседател на Собранието, 

Дема Ивзи, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
— КРАТОВО 

177. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на С Р И " бр. 5/74), Со-
бранието на општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита, на седницата одр-
жана на 23. XII. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 

ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА — КРАТОВО 

' I 

Стапката на придонесот од личен доход од 
земјоделска дејност на Општинската самоуправна 
интересна заедница за социјална заштита за 1978 
година се утврдува на 0,80^/0 од пропишаните осно-
вици на член 18 од Законот за самоуправни ин-
тересни заедници за социјална заштита. 

И 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. 01.1978 година. 

Број 01-15 
23 декември 1977 година 

Кратово 
Претседател, 

Цветко Донев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО 

178. 
Врз основа на член 27 став 4 од Статутот на 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Тетово, Собра-
нието на Заедницата, на седницата одржана па 
17. II. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА 

ВО 1978 ГОДИНА 

I 

Се утврдува Одлуката за измена на одлуката 
за висината на стапките на придонесите за непо-
средна детска заштита за 1978 година. 

II 

Висината на стапките на придонесите изне-
сува: 

29 март 1978 
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— Придонес од личен доход од работен од-
нос 0,50%, 

— Придонес од личен доход од земјоделска 
дејност 0,30'°/о, 

— Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска и нестопанска деј-
ност 0,50%. 

III 

Со донесувањето на оваа одлука престанува да 
важи одлуката бр. 1016 од 27. ХИ. 1977 година. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1.1.1978 година. 

Број 0801-224 
17 февруари 1978 година 

Тетово 
Претседател, 

Селман Рустеми, е. р. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Слободна карта, издадена од ГСП — Скопје, па 
име Живко Стојановски, Скопје. (4545) 

Воена книшка, издадена — Скопје на име Аки-
ја Вишниќ, е. Сарај — Скопје. (454«) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Севда Ибровиќ, Скопје. (4547) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ну-
редин Исаин, Скопје. (4548) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Драган Филиповски, Скопје. (4549) 

Работна книшка, бр. 46376, издадена во Скопје 
на име Радислав Ковачевски, Скопје. (4550) 

Свидетелство за завршено вечерно VIII одде-
ление, издадено од ОУ „Благоја Давков" во Скопје 
на име Роза Цветевска, Скопје. (4551) 

Воена книшка, издадена во Јастребарско, З а -
греб на име Петар Стој мановски, Скопје. (4552) 

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена 
од Основното училиште „Крсте Мисирков" — Скоп-
је на име Ленче Иванова, Скопје. (4553) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Живко Божиновски, е. Бардовци, Скопје. (4551) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Орце Николов" во Скопје 
на име Исмета Ха ј радиновић Скопје. (4555) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Александар Ј а н к о в и ћ Скопје. (4556) 

Воена книшка, издадена во Призрен, на име 
Петре Дебарлиев, . Скопје. (4557) 

Уверение за работоводител, издадено од Гра-
дежниот центар за стручно образование на кадри 
— Скопје на име Благоја Трајко Томовски, Скопје. 

(4558) 
Работна книшка, издадена во Скопје на име 

Муамер Исеновски, е. Студеничани, Скопје. (4559) 
Свидетелство за II година, издадено од Авто-

сообраќаен училишен центар во Скопје, на име 
Милош Лалиќ, Скопје. (4560) 

Здравствена легитимација бр. 14, издадено но 
Скопје на име Демир Сабрија, Скопје. (4561) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште за возрасни „А. С. Макарен-
ко" во Скопје на име Томче Шчутовски, Скопје. 

(4562) 
Воена книшка, издадена во Скопје на име 

Златко Трајковски, Скопје. (4563) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од 
Основното училиште во е. Кучково на име Цветко 
Ташевски, нас. „К. Јабука" е. Волково — Скопје. 

(4565) 
Индекс бр. 293/74, издаден од ВЕШ — Прилеп 

на име Кире Костоски, ул. „Пенка Котеска" бр. 49 
— Прилеп. (4566) 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
ГУЦ ,,Здравко Цветковски" во Скопје на име Љуп-
чо Наумовски, Скопје. (4567) 

Воена книшка, издадена во Словенска Бистри-
ца на име Сали Мемет, Скопје. (4568) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Добривоје Живковиќ, Скопје. (4570) 

Воена книшка, издадена во Требиње на име 
Никола Стојан Василев, Скопје. (4571) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Б е -
риша Шабани, е. Копаница, Скопје. (4572) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Б л а -
гоја Мангоски, е. Побожје, Скопје. (4573) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ра -
миз Мустафа, Скопје. (4574) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Си-
меон Николовски, Скопје. (4575) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Венка Точевска, Скопје. (4576) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од ОУ „Благоја Давков" за возрасни на име 
Душан Костадиновски, Скопје. (4577) 

Индекс бр. 4630, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Тихомир Мате Матевски, 
Скопје. (4578) 

Членска карта на носители на Албанска спо-
меница, издадена во Скопје, на име Димитрија Ви-
доевски, Скопје. (4579) 

Слободна карта, издадена од ГСП — Скопје на 
име Димитрија Видоевски, Скопје. (4580) 

Слободна автобуска карта, издадена од Град-
ски сообраќај — Скопје на име Хамлет Бактијар, 
Скопје. (1) 

Свидетелство од IV одделение на име Павлина 
А т а н а с о в а , е. Десово — Прилеп. (2) 

Свидетелство од IV одделение на име Ристоси-
ја Новеска, е. Русјаци, Македонски Брод. (3) 

Свидетелство од V одделение на име Јелисаве-
та Столеска, е. Самоков, Македонски Брод. (4) 

Воена книшка на име Иџет С. Бекири, е. М. 
Речица, Тетово. (5) 

Диплома на име Исак Тахири, ул. „Вардарска" 
бр. 1 16, Тетово. (6) 

Свидетелство за VIII одделение на име Б л а -
гоја Трај коски, е. Брезница, Македонски Брод. (7) 

Ученичка книшка на име Зоре Гурчески, е. Д. 
Батушје, Македонски Брод. (8) 

Свидетелство за VIII одделение, на име Милен-
ка Цветкоска, е. Десово, Прилеп. (9) 

Свидетелство од VIII разред на име Ахмет Ре-
цепи, е. Пирок, Тетово. (10) 

Свидетелство за IV одделение на име Садик 
Јашари, е. Боговиње, Тетово. (11) 

Свидетелство за IV одделение на име Азиз Ру-
фати, е. Боговиње, Тетово. (12) 

Свидетелство од VIII разред на име Нухи А. 
Адеми, е. Добри Дол, Тетово. (13) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нације Зибери, е. Боговиње, Тетово. (14) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Назлије Зибери, е. Боговиње, Тетово. (15) 

Возачка дозвола на име Н а ф и Скендери, е. Че-
лопек, Тетово. (16) 

Свидетелство од VIII одделение на име Цена 
Наумоска, ул. „М. Ацев" бр. 159, Прилеп. (17) 

Ученичка книшка од IV одделение на име 
Афет Џеладини, е. Синичане, Тетово. (18) 

Ученичка книшка од IV одделение на име 
Шаин Мурати, е. Камењане, Тетово. (19) 
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Свидетелство од VI одделение на име Нури-
фет Нухи, е. Боговиње, Тетово. (20) 

Свидетелство од VI одделение на име Таип Де-
њали, е. Боговиње, Тетово. (21) 

Воена книшка на име Ремзи 3. Јашари, е. Ве ј -
це, Тетово. (22) 

Воена книшка на име Божин Димовски, Стру-
мица. (23) 

Диплома, издадена од Земјоделското училиште 
„Кузман Јосифовски", на име Драган Дестиноски, 
е. Кутлешево, Прилеп. (24) 

Свидетелство од I, П и III година, издадено од 
Техничко дрвопреработувачко училиште на име 
Благоја Лазаревски, ул. „Л. Трпков" бр. 8, Титов 
Велес. (25) 

Свидетелство од VIII одделение на име Драган 
Девиќ, ул. „11 Октомври" бр. 5, Титов Велес. (26) 

Ученичка книшка од IV одделение на име Ам-
рија Исак, е. Урвич, Тетово. (27) 

Воена книшка на име Мите Митров, ул. „Вар-
дарска" бр. 22, Штип. (28) 

Свидетелство од IV одделение на име Бојана 
Костадиноска ,с. Здуње, Македонски Брод. (29) 

Диплома, на име Трајанка Николоска, При-
леп. (30) 

Индекс бр. 586/73, издаден од ВЕШ, Прилеп, 
на име Цена Димоска, ул. „И Октомври" бр. 234, 
Прилеп. (31) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „К. Гаврилоски", на име Трајче Стоја-
носки, ул. „Ц. Илиески" бр. 19, Прилеп. (32) 

Свидетелство од И година издадено од Гим-
назијата „М. Ацев" на име Методија Јанкулоски, 
ул. „Марксова" бр. 68, Прилеп. (33) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Д. Јовановски" на име Горица Ди-
меска, ул. „Кр. Волнароски" бр. 69, Прилеп. (34) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Вечерното училиште „М. Пијаде" на име Трајко 
Трај коски, ул. „Ст. Бизерко" бр. 6, Прилеп. (35) 

Свидетелство од I, П и III година, издадено од 
Училиштето „Тр. Б. Тарцан", на име Благоја Ла-
заревски, ул. „Л. Трпков" бр. 8, Титов Велес. (36) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Кр. Мисирков", е. Лагово на 
име Нада Маркоска, е. М. Рувци, Прилеп. (37) 

Работна книшка на име Мирјана Петровиќ, ул. 
„Д. Божинов" бр. 71, Куманово. (38) 

Свидетелство за VIII одделение на име Соња 
Соколова, ул. „Сл. Давчев" бр. 5, Титов Велес. (39) 

Свидетелство за VI одделение на име Тоде 
Трајков, е. Бусулица, Титов Велес. (40) 

Лична карта, издадена од СУП — Загреб на 
име Екрем Тахири, е. Камењане, Тетово. (41) 

Здравствена легитимација на име И р ф а н Зи-
бери, е. Џепчиште, Тетово. (42) 

Воена книшка на име Муса М. Љимани, е. Оту-
шиште, Тетово. (43) 

Воена книшка на име Сакип К. Касами, ул. 
„29 Ноември" бр. 50, Тетово. (44) 

Воена книшка на име Амедалија М. Османи, 
ул. „Бр. Миладинови" бр. 362, Тетово. (45) 

Свидетелство за IV разред на име Алил Сел-
мани, е. Чифлик, Тетово. (46) 

Воена книшка на име Амдија Ј . Амети, ул. 
„Вардарска" бр. 122, Тетово. (47) 

Работна книшка на име Драгица Ристевска, ул. 
„Риечка" бр. 4-а, Битола. (48) 

Работна книшка на име Љубе Поповски, е. 
Слепче, Демир Хисар. (49) 

Ученичка книшка од VII одделение на име Вера 
Грижоска, ул. „Орде Чопела" бр. 7, Прилеп. (50) 

Работна книшка на име Благоја Оклески, ул. 
„Р. Левката" бр. 2, Прилеп. (51) 

Свидетелство од VIII одделение на име Благоја 
Оклески, ул. „Р. Левката" бр. 2, Прилеп. (51-а) 

Диплома на име Илија Кочоски, ул. „5 Проле-
терска бригада" бр. 136, Прилеп. (52) 

Ученичка книшка на име Ж а р к о Илиески, ул. 
„М. Тито", Прилеп. (53) 

Свидетелство од IV одделение на име Тодор 
Тодороски, е. Крушеица, Прилеп. (54) 

Свидетелство за VIII одделение на име Славе 
Илијески, е. Дуње, Прилеп. (55) 

Работна книшка на име Драгомир Симоновски, 
е Г. Крушје , Куманово. (56) 
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