
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 14 јули 1976 
С к о п ј е 

Број 23 Год. ХХХП 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
8 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

262. 
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 ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1975 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка за извршува-
ње на Републичкиот буџет за 1975 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ја донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 
25 јуни 1976 година. 

Број 06-1875 
25 јуни 1976 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 
ЗА 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи во 

1975 година изнесуваат: 
Вкупен износ на остварените 
приходи 3.024.831.066 дин. 
Вкупен износ на извршените 
расходи 3.024.831.066 дин. 

Член 2 
Прегледот за извршување на билансниот дел 

на Републичкиот буџет за 1975 година и Посебниот 
дел на завршната сметка се составен дел на. оваа 
завршна сметка. 

Член 3 
Завршната сметка и Прегледот за извршување 

на билансниот дел на Републичкиот буџет за 1975 
година ќе се објават во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

П Р Е Г Л Е Д 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 
ЗА 1975 ГОДИНА 

I. П Р И Х О Д И 

ВИД НА ПРИХОДИТЕ 
Предвидено по 

Предвидено ребалансот и 
по буџетот дополнителните 

измени 

1. ДАНОК НА ДОХОД И ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД 

11 Данок на доход 158.870.000 98.870.000 98.298.478 
12 Данок на личен доход од работа помалку од полно ра-

ботно време под одредени услови и од работа на пен-
зионери 20.000.000 12.000.000 15.614.899 

13 Данок на личен доход од земјоделска дејност 35.160.000 35.160.000 24.897.083 

2. ДАНОК НА ПРОМЕТ, ДАНОК НА ИМОТ И НА 
ПРИХОДИ ОД ИМОТ 

21 Основен данок на промет на производи 1.736.637.500 1.606.637.500 1.614.912.143 
22 Посебен републички данок на промет на производи 264.605.000 254.605.000 251.769.205 

3. Т А К С И 
34 Такси на вода 10.807.000 10.807.000 7.942.873 

4. ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ И ПАРИЧНИ 
КАЗНИ 

51 Парични казни 22.800.000 22.800.000 19.937.601 
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П. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

ВИД НА ПРИХОДИТЕ Предвидено 
по буџетот 

Предвидено по 
ребалансот и 

дополнителните 
измени 

1 2 3 4 5 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

01—1 
01—2 

Средства за редовна дејност 
Средства за посебни намени 

183.184.500 
147.880.000 

183.284.500 
148.200.000 

183.009.292 
145.086.525 

ВКУПНО 01: 331.064.500 331.484.500 328.095.817 

ОЗ 

ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

Средства распоредени за финансирање на општествено-
но литичките организации и на здруженијата на граѓани 61.274.000 61.274.000 60.905.500 

ВКУПНО ОЗ: 61.274.000 61.274.000 60.905.500 
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТР1ЦИИ 

04—1 
04—3 

Средства за тековни вложувања 
Средства за отплата на обврските од поранешните 
години 

214.357.000 

280.000 

198.777.000 

280.000 

188.205.409 

280.000 
ВКУПНО 04: 214.637.000 199.057.000 188.485.409 

05 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ 

05 Средства распоредени за образование и воспитување 12.699.000 12.699.000 12.698.990 
ВКУПНО 05: 12.699.000 12.699.000 12.698.990 

Об 
Об — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени за научна дејност 5.595.000 5.595.000 5.512.000 

ВКУПНО 06: 5.595.000 5.595.000 5.512.000 

07 
07 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени за културно-просветна дејност . 5.020.000 5.020.000 4.970.000 

ВКУПНО 07: 5.020.000 5.020.000 4.970.000 
08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

08 Средства распоредени за социјални грижи 78.718.000 79.728.000 78.485.374 

ВКУПНО 08: 78.718.000 79.728.000 78.485.374 

09 
09 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Средства распоредени за здравствена заштита 72.542.000 63.292.000 61.193.776 

ВКУПНО 09: 72.542.000 63.292.000 61.193.776 

12 — ПРИДОНЕСИ НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУГИ ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

12 Придонес за финансирање на потребите на Федерацијата 1.522.065.000 1.486.200.000 1.486.200.000 

ВКУПНО 12: 1.522.065.000 1.486.200.000 1.486.200.000 
14 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

14—1 
14—2 

Општи дополнителни средства 
Наменски дополнителни средства 

418.415.000 
271.563.000 

418.415.000 
271.563.000 

418.414.900 
271.563.000 

ВКУПНО 14: 689.978.000 689.978.000 689.977.900 

1 2 3 4 5 

5. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ ПРИХОДИ 

61 Приходи на органите на управата 2.500.000 2.500.000 3.731.098 
62 Други приходи 9.000.000 9.000.000 7.430.686 
62а Разлика во каматата на Н Банка по завршна сметка 1974 — 65.641.000 53.000.000 

6. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕ СТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

73 Дополнителни средства од Федерацијата 800.991.000 789.291.000 788.913.000 
73 Дополнителни средства по основ на обврски од пора-

нешни години 44.103.000 137.982.000 138.348.000 
ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД 
(видови од 1 до 6) 3.105.437.500 3.045.293.500 3.024.831.066 
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16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

16—2 Средства за компензации, премии, регреси и надоместоци 86.130.000 84.130.000 84.096.024 
ВКУПНО 16: 86.130.000 84.130.000 84.096.024 

17 — ТЕКОВНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА И ОБВРСКИ ОД 
ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ 

17—1 Тековна буџетска резерва 
17—2 Обврски од поранешни години 

10.400.000 
2.028.195 

11.485.000 
2.028.195 

10.893.501 
2.018.306 

ВКУПНО 17: 12.428.195 13.513.195 12.911.807 

18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА 

18—4 Издвоени средства на резервите 
18—6 Отплати на кредити 

8.739.805 
4.583.000 

8.739.805 
4.583.000 

7.934.881 
3.363.588 

ВКУПНО 18: 13.322.805 13.322.805 11.298.469 
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (01 до 18) 3.105.473.500 3.045.293.500 3.024.831.066 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
261. 

Врз основа на членовите 32 и 136 од Уставот на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 
7/74), работниците во работните заедници на струч-
ните служби на Собранието на СР Македонија, 
Претседателството на СР Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, републич-
ките органи на управата, републичките општестве-
но-политички организации, Стопанската комора на 
Македонија, Уставниот суд на Македонија, Врхов-
ниот суд на Македонија, Вишиот стопански суд, 
Јавното обвинителство на СР Македонија, Јавното 
правобранителство на СР Македонија, Републич-
киот општествен правобранител на самоуправува-
њето, Републичкиот совет за прекршоци, Републич-
ката заедница на вработувањето, Средното училиш-
те за внатрешни работи, окружните судови, окруж-
ните стопански судови, окружните јавни обвинител-
ства, Казнено-поправителен дом — Идризово, Вос-
питно-поправителен дом за малолетници — Тетово, 
Советот за изградба, одржување и реконструкција 
на патиштата, Советот за истражувачки работи во 
рударството и Синдикатот на работниците од оп-
штествените дејности на Македонија, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА 
СТЕКНУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗА ЛИЧНА И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧ-
КА ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА РЕПУБЛИЧ-
КИТЕ ОРГАНИ И ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ВРАБОТУВАЊЕТО И СТОПАНСКАТА КО-

МОРА НА МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Учесниците на оваа самоуправна спогодба (во 

натамошниот текст: учесниците) во остварувањето 
на начелото за распределба според трудот и ре-
зултатите од трудот, начелата за самоуправно уре-
дување на односите во стекнувањето и распореду-
вањето на доходот и распределбата на средствата 
за лична и заедничка потрошувачка и начелото 
на солидарност, со оваа самоуправна спогодба (во 
натамошниот текст: Спогодба) ги утврдуваат: заед-
ничките основи и мерила за стекнување и распо-
редување на средствата за лична и заедничка по-
трошувачка и распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка, за износите на 
личните примања на товар на материјалните трошо-
ци и од заедничка потрошувачка, како и правата 
и одговорностите на органите, мерките за спрове-

дување и применување на Спогодбата и другите 
прашања од заеднички интерес. 

Член 2 
Учесниците се обврзуваат дека доследно ќе ги 

почитуваат и спроведуваат одредбите од оваа спо-
годба. 

Член 3 
Учесниците во рамките на уставните права, 

должности и одговорности при утврдувањето на 
заедничките основи и мерила тргнуваат и се ра-
ководат од: 

— Општествениот договор за заедничките осно-
ви на самоуправното уредување на односите во 
стекнувањето и распоредувањето на доходот и 
распределбата на средствата за личните доходи во 
СР Македонија; 

— економската политика утврдена со Резолу-
цијата за основите на општествено-економскиот 
развој на СР Македонија; и 

— програмите и плановите за работа и развој 
на учесниците, во рамките на програмите и плано-
вите за работа на соодветните органи. 

Член 4 
Учесниците се обврзуваат дека на сите работ-

ници во работните заедници ќе им обезбедат рамно-
правен третман при стекнувањето и распределбата 
на средствата за лични доходи, заедничката потро-
шувачка и другите лични примања и издатоци во 
согласност со начелата да им припаѓа личен доход 
според резултатите на нивната работа и личниот 
придонес што го дале со тековниот и минатиот труд 
14 начелото на солидарност и заемност на работ-
ниците во работните заедници. 

Член 5 
Учесниците се спогодуваат дека при донесува-

њето и применувањето на оваа спогодба ќе обез-
бедуваат рамноправност на сите нејзини учесни-
ци и јавност во работата. 

Член 6 
Со Спогодбата се утврдуваат и мерките што се 

применуваат на учесниците кои не се придржу-
ваат за нејзините одредби. 

П. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ЛИЧНА И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 7 
Тргнувајќи од тоа дека дејноста на учесниците 

во Спогодбата претставува дел од единствениот 
здружен труд, средствата за лична и заедничка 
потрошувачка се утврдуваат врз основа на про-
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грама за работа, обемот, квалитетот и сложеноста 
на задачите, потребите за кадри и условите за ра-
бота, а зависно од остварените резултати во ра-
ботата, придонесот за општествената продуктивност 
на трудот, како и од придонесот за развојот на 
производните сили на општеството и на соција-
листичките самоуправни односи. 

Учесниците се спогодуваат дека ќе го усогла-
суваат нивото и движењето на личната и заеднич-
ката потрошувачка со нивото и движењето на оние 
средства во стопанството на Републиката. 

Учесниците се спогодуваат дека при формира-
њето на масата на средствата за лична и заед-
ничка потрошувачка нема да го надминат износот 
на тие средства по условен работник остварен во 
стопанството на Републиката, ако со закон и со 
оваа спогодба поинаку не е одредено. 

Член 8 
Средствата стекнати според член 7 од оваа спо-

годба се состојат од: 
— дел за лична потрошувачка, и 
— дел за заедничка потрошувачка. 

Член 9 
Делот на средствата за лична потрошувачка 

опфаќа: 
— средства за лични доходи по основ на теко-

вен труд за полно и неполно работно време; 
— средства за лични доходи по основ на ми-

нат труд; 
— средства за лични доходи за работа подол-

га од полното работно време; 
— надоместок на личен доход за првите 30 де-

на поради привремена спреченост за работа во 
врска со користење здравствена заштита за боле-
дување; 

— други исплати и надоместоци на личните до-
ходи. 

Член 10 
Делот на средствата за заедничка потрошувач-

ка опфаќа: 
— регрес за годишен одмор; 
— отпремнина при одење на работникот во пен-

зија; 
— јубиларни и други награди; 
— помош на работниците по основ на соли-

дарност; 
— средства за станбена изградба над договоре-

ната стапка; 
— средства за изградба и опрема на објекти за 

општествен стандард; 
— средства за стручно образование и оспосо-

бување на кадри; 
— за други заеднички потреби кои немаат ка-

рактер на договорни и законски обврски. 

Член 11 
При стекнувањето на средствата за лична и за-

едничка потрошувачка ќе се тргнува од следните 
основи: 

— оствареното ниво на личен доход по усло-
вен работник и средствата за заедничка потрошу-
вачка по работник во стопанството на Републиката; 

—• обемот и квалитетот на програмираните и 
извршените задачи; 

— условите за работа; 
— квалификационата структура на вработе-

ните; 
— придонесот за општествената продуктивност 

на трудот и др. 
Член 12 

Учесниците се обврзуваат дека средства за лич-
ни доходи ќе издвојуваат најмногу до висината на 
личниот доход и други лични примања по условен 
работник остварен во стопанството на Републиката 
според завршните сметки од претходната година и 
зголемен за стапката за просечниот пораст на лич-
ните доходи на стопанството во Републиката од те-
ковната година, а според бројот на условните ра-
ботници на учесникот, како задолжително мерило. 

Член 13 
Учесниците се обврзуваат дека средства за за-

едничка потрошувачка ќе издвојуваат најмногу до 
висината на просечно издвоените средства за заед-
ничка потрошувачка по работник во стопанството 
на Републиката издвоени според завршната сметка 
за претходната година. 

Член 14 
Работната заедница која ќе исплати, односно 

ќе издвои, поголема маса на средства за личен до-
ход, Други лични примања и средства за заеднич-
ка потрошувачка отколку што и припаѓа согласно 
со членовите 12 и 13 од оваа спогодба, во наред-
ниот пресметковен период, до покривањето на раз-
ликата со која е направено пречекорувањето, не 
ќе може да исплатува поголем личен доход по 
условен работник од висината на просечниот бруто 
личен доход по условен работник што требало да 
биде исплатен во работната заедница во периодот 
еѕо кој е направено пречекорувањето. 

Работната заедница која не ќе доставува из-
вештаи до органите утврдени со член 39, во наред-
ниот пресметковен период не ќе може да исплату-
ва поголем личен доход по условен работник испла-
тен во пресметковниот период за кој не доставила 
извештај. 

Член 15 
Утврдувањето на бројот на условните работ-

ници ќе се врши согласно со одредбите од член 
33 на Општествениот договор за заедничките осно-
ви на самоуправното уредување на односите во 
стекнувањето и распоредувањето на доходот и рас-
пределбата на средствата за лични доходи во СР 
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 41/75). 

По исклучок од претходниот став, при утврду-
вањето на бројот на условните работници ќе се 
зема непосредно повисокиот коефициент од оној 
што би се применил за стручната подготовка што 
ја има работникот, за работници кои работат под 
посебни услови и тоа на следните работни места: 

— работници на должност во Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи и во Средното 
училиште за внатрешни работи, одредени во сми-
сла на членовите 43 и 156 од Законот за внатрешни 
работи („Службен весник на СРМ", бр. 45/72); 

—• работници на должност во Републичкиот се-
кретаријат за народна одбрана, кои според чле-
новите 302 и 306 од Законот за народна одбрана ќе 
ги одреди Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија; 

— работници — стражари, воспитно-наставен и 
здравствен персонал, социјални работници и ин-
структори во Казнено-поправителен дом — Идризо-
во и Воспитно-поправителен дом за малолетници — 
Тетово; 

— работници кои работат на обезбедувањето на 
зградите на Собранието на СР Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, од-
редени згради на републичките општествено-поли-
тички организации и згради во кои се сместени 
републички органи на управата; 

— работници кои работат на одржување и 
поправки на метеоролошки радари, системи и уре-
ди за врски лоцирани на места кои условите за 
работа и престој ги чинат посебно отежнати и теш-
ки и работници кои непосредно работат на метео-
ролошките радари; 

— работници — метеоролошки набљудувачи кои 
трајно работат на висински, изолирани планински 
метеоролошки станици, работници кои трајно рабо-
тат на против град обиј ни полигони со пиротехнич-
ки и други слични средства и работници во служ-
ба на метеоролошко обезбедување на воздушниот 
сообраќај; 

— дебатни стенографи; 
— работници вработени во Извршниот совет на 

Собранието на СР Македонија кои ракуваат со 
средства за посебни намени и работат во објекти 
за потребите на Републиката, а се на работа во 
стручните служби на Извршниот совет; 
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— работници на други работни места кои, по-
ради својата специфичност и посебните услови за 
работа, ќе ги определи комисијата од член 35 на 
оваа спогодба по предлог на учесниците. 

За именуваните лица кои подлежат на преиме-
нување, а кои не се вклучени во посебната Само-
управна спогодба, согласно член 15 од Општестве-
ниот договор за заедничките основи на самоуправ-
ното уредување на односите во стекнувањето и рас-
поредувањето на доходот и распределбата на сред-
ствата за лични доходи во СР Македонија („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 41/75), пондерациониот ко-
ефицент може да се зголемува најмногу до процен-
тот што се добива за именуваното лице. 

Ш. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 

ДОХОДИ 

Член 16 
Распределбата на средствата за лични доходи 

во работните заедници учесниците ја вршат со-
гласно начелото на распределба според трудот, со-
образно со резултатите на заедничкиот труд на 
работниците и нивниот придонес за порастот на 
продуктивноста на вкупниот општествен труд, сраз-
мерно со придонесот на секој работник во извршу-
вањето на предвидените задачи, односно придоне-
сот што го дава со својот вкупен, тековен и минат 
труд и во согласност со начелото на солидарност на 
работниците во здружениот труд. 

Учесниците се обврзуваат, согласно на одредбите 
од оваа спогодба, со своите самоуправни спогодби, 
односно соодветни општи акти, да обезбедуваат ра-
ботниците за приближно еднаков труд и резулта-
тите на трудот под исти услови да стекнуваат ед-
наков или приближно еднаков личен доход, а раз-
ликите во висината на личниот доход може да про-
излегуваат само од разликите на извршениот обем 
и квалитет на работа. 

Член 17 
Учесниците се спогодија личниот доход на се-

кој работник да се утврдува според резултатите 
на неговиот труд и неговиот личен придонес што 
го дал во извршувањето на задачите на учесни-
кот, а во согласност со начелото на распределбата 
според трудот и сразмерно со порастот на продук-
тивноста на вкупниот општествен труд. 

Учесниците го применуваат и начелото на со-
лидарност, првенствено во користење на средства-
та за заедничка потрошувачка, заради покривање 
на одделни социјални и други потреби на работ-
никот со понизок личен доход и на членовите 
на неговото семејство. 

Член 18 
Учесниците преземаат обврска утврдената заед-

ничка политика во распределбата на средствата за 
лични доходи да ја вградат во својот самоуправен 
општ акт, а заедничките основи и мерила да ги 
разработат во согласност со своите специфичности 
и потреби, тргнувајќи притоа од следниве начела: 

— на секое работно место да се утврдуваат, ме-
рат и вреднуваат резултатите од работата и лич-
ниот придонес на работникот и врз таа основа да 
се утврдува личниот доход на работникот; 

— личниот доход на секој работник да се утвр-
дува врз основа на објективизирани и однапред 
утврдени основи и мерила; 

— вкупниот личен доход на работникот што го 
остварува врз основа на резултатите од работата 
и личниот придонес со својот тековен и минат труд, 
да се утврдува во единствен износ и да се иска-
жува само во рамките на остварениот доход на 
организацијата; 

— личниот доход на работниците кои што ја 
организираат работата и на носителите на дејно-
ста, коишто со својот стручен и творечки труд при-
донесуваат за подобра, поквалитетна и поефикасна 
работа, што пореално да се усогласува со резул-

татите од нивната работа и нивниот личен при-
донес во остварувањето функцијата на учесникот; 

— личниот доход на секој работник е промен-
лив и неговото зголемување, односно намалување, 
зависи од постигнатите резултати во работата; 

— висината и движењето на личните доходи на 
работниците во организацијата да се усогласува со 
висината и движењето на личниот доход по усло-
вон работник во стопанството на територијата на 
Републиката; 

— личниот доход на работникот да не се утвр-
дува исклучиво со примена на формални критери-
уми (квалификации, коефициенти за пресметување 
на условен работник и ел.), туку првенствено врз 
основи и мерила што личниот доход на работникот 
го ставаат во зависност од условите и резултатите 
на трудот, времето поминато на работа, сложено-
ста на работата и придонесот во остварувањето на 
функцијата на учесникот. 

Член 19 
Учесниците се спогодија организирањето на ра-

ботата на секој учесник да овозможува следење и 
мерење на резултатите на работата на секој ра-
ботник во вкупниот процес на работа и на орга-
низацијата како целина. 

Секој учесник мора да има утврдена системати-
зација на работните места, усогласена со тековните 
и перспективните потреби на дејноста и процесот 
на работа на учесникот со која прецизно се утвр-
дуваат описот и пописот на работите и задачите, 
името и делокругот на работното место, условите 
значајни за извршување на работата и задачите, 
одговорноста и бројот на извршителите на работ-
ните места, со цел да се овозможи распоредување 
на работниците на работни места на кои можат да 
дадат најголем придонес. 

Систематизацијата на работните места постоја-
но критички и објективно да се преиспитува и 
сообразува со новосоздадените услови, заради по-
успешно учество на работниците во остварувањето 
на дејноста на учесникот. 

Член 20 
Учесниците се спогодија секој од нив задолжи-

телно да утврди сопствени основи и мерила за 
распределба на средствата за лични доходи. 

Работниците во организацијата не можат да вр-
шат распределба на средствата за лични доходи 
ако не ги утврдат основите и мерилата за распре-
делба на личните доходи во согласност со оваа са-
моуправна спогодба. 

Во случајот од став 2 комисијата од член 35 на 
оваа спогодба, односно надлежниот орган, може 
да ги одреди мерките што се преземаат заради 
општествена заштита на самоуправните права и оп-
штествената сопственост. Во тој случај на работ-
ниците им припаѓа загарантиран личен доход. 

Член 21 
Учесниците се обврзуваат постојано да ги раз-

виваат и усовршуваат основите и мерилата за рас-
пределба на личните доходи, обезбедувајќи при-
тоа: 

— континуирано следење и утврдување на ре-
зултатите на работата и личниот придонес на ра-
ботникот, како по обем и количество на вложен 
труд, така и по постигнати работни успеси; 

— стимулирање продуктивноста, економичноста 
и креативноста на индивидуалниот и колективниот 
труд ;и 

— личниот доход на работникот да произле-
гува не само од индивидуалниот придонес и постиг-
натите резултати во работата, туку да зависи и од 
постигнатите вкупни програмски остварувања на 
учесникот. 

Член 22 
Учесниците се спогоди] а меѓусебно да ги раз-

менуваат сознанијата и искуствата во примената на 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи, да ги утврдуваат причините за 
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евентуално појавените разлики во висината на 
личниот доход на работниците што работат на исти 
или сродни работни места и да вршат усогласување 
на основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи. 

Член 23 
Учесниците се обврзуваат придонесот на работ-

никот во работата да се утврдува и да зависи од: 
видот и сложеноста на работата, одговорноста во 
работата, условите под кои работникот работи, ра-
ботниот ефект, остварените заштеди во работата, 
ефикасноста во користењето на работното време 
и навремено извршување на работните задачи, 
стручноста и организаторските способности и креа-
т и в н о с т и рационализацијата. 

Член 24 
Учесниците се должни заедничките основи и 

мерила од претходниот член да ги вградат во 
своите самоуправни акти, прилагодувајќи ги кон 
своите конкретни услови? 

Член 25 
До донесувањето на заедничките критериуми 

во смисла на точка 28 став 3 од Општествениот 
договор за заедничките основи за самоуправно уре-
дување на односите во стекнувањето и распореду-
вањето на доходот и распределбата на средствата 
за лични доходи во Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/75), средствата за исплата на лични доходи 
по основ на минат труд на одделни работници, а 
според годините на работниот стаж изразен во 
признаен пензиски стаж, се исплатуваат во соод-
ветен процент од аконтацијата на личниот доход 
по основ на тековниот труд и тоа: 

— за работен стаж од 2 до 5 години — 1% 
— за работен стаж од 5 до 10 години — 3% 
— за работен стаж од 10 до 15 години — 5 % 
— за работен стаж од 15 до 20 години — 7°/о 
— - за работен стаж од 20 до 25 години — 9% 
— за работен стаж од 25 до 30 години — 11л/о 
— за работен стаж од 30 до 35 години — 13% и 
— за работен стаж над 35 години — 15%. 

Процентот од претходниот став се зголемува за 
работници — жени за последните 10 години од ра-
ботниот стаж за 2% од предвидените проценти во 
алинеите 6 РХ 7 од претходниот став. 

Член 26 
Личниот доход на приправниците не може да 

биде помал од 70% од најнискиот стартен личен 
доход на работник со ист степен на стручна подго-
товка кај учесникот. 

Личниот доход на приправник — милиционер, 
кога приправничкиот стаж го спроведува под ус-
лов да му е обезбедено исхрана и сместување, не 
може да биде помал од 35% од стартната основа за 
работното место од иста квалификација, односно 
степенот на образованието. 

Член 27 
Најнискиот личен доход на работниците ос-

тварен за полно работно време Р1 нормален учинок 
не може да биде помал од 65% од просечниот ли-
чен доход исплатен во стопанството на Републи-
ката во претходната годрша. 

Член 28 
Највисокиот износ што може ГОДРШШО во про-

сек да се исплатува како личен доход на работрш-
кот по сите основи и мерила, вклучувајќи ги и 
личните доходр! остварени во повеќе организации, 
без минатиот труд и без додатоците утврдени со 
закон, може да изнесува најмногу до 3,2 во однос 
на просечниот личен доход исплатен во стопанство-
то на Републиката во претходната година, 

Во износот на највисокиот личен доход според 
претходниот став не влегуваат примањата по основ 
на авторство, рационализаторство, патенти, отпрем-
нина пррт одење во пензија и наградите за опште-
ствени прр!знанија. 

При утврдувањето. на највисокиот личен до-
ход, работната заедница е должна да се усогласува 
со највисоките лични доходи за исти или слични 
функции на територијата на Републиката. 

IV. НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ 
ПРИМАЊА 

Член 29 
Во времето поминато на работа подолго од пол-

ното работно време, ноќе и во денови на државен 
празник што се смета за посебен услов за рабо-
та, учесниците се спогодија износите на месечни-
те аконтации на личните ДОХОДР: за редовното ра-
ботно време да се зголемуваат и тоа: 

— за работа подолга од полно работно време од 
30 до 50%; 

— за работа ноќе од 25 до 35%; 
— за работа во државен празник од 30 до 50%. 

Член 30 
Учесниците се согласни висината на надоместо-

кот на личниот доход за првите 30 дена спрече-
ност на работа поради боледување, определено ле-
кување или медицинско испитување во текот на ра-
ботното време, или поради чување на заболен член 
на семејството, доколку со закон не е поинаку 
определено, да изнесува во еледнР1те процент од 
пропишаната основица: 

— за боледување до 7 дена — 80%; 
— за боледување над 7 до 30 дена — 90%; и 
— во случај на боледување поради несреќа 

при работа — 100%. 

Член 31 
За дежурство надвор од работното време на 

работник во суд и јавно обвинителство за вршење 
постојана дежурна служба, му припаѓа надоместок 
за секој ден извршено дежурство во висина до 40%, 
односно во ден кога установата не работи до 60% 
од износот на полната дневница за службено па-
тување. 

Правото за надоместок по основ на дежурство 
се исклучува доколку работникот во времето на 
дежурството стекнал право на дневница за служ-
бено патување. 

Член 32 
За излегување на лице место заради извршува-

ње службени дејности со увид, експертиза, вешта-
чење, извршување на правосилни Р1звршни насло-
ви и реконструкција, надоместокот што врз основа 
на општи акти му припаѓа на работникот во право-
судните органи може да изнесува до 30% од пол-
ниот износ на дневницата, без оглед на бројот на 
предметрЈте и излегувањата во текот на еден ден. 

Правото на дневница за службен пат го исклу-
чува правото на користење надоместок од претход-
ниот став. 

Член 33 
Партиципацијата за трошоците за исхрана кај 

учесникот каде што е организирана општествена 
исхрана, или се обезбедува општествена исхрана 
со топол оброк кај друга организација, може да 
изнесува по вработен најмногу до 10% од просеч-
ниот нето личен доход исплатен во стопанството на 
Републиката во претходната година. За работни-
ците на работни места каде што не е можно да се 
обезбеди топол оброк, организацијата може да из-
дава ладен оброк до висина на истиот износ. 

Средствата за партиципација од претходниот 
став се покриваат од тековниот доход на учесни-
кот. 
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Член 34 
Учесниците се спогодуваат износите на лични-

те примања на товар на материјалните трошоци на 
работењето и од средствата за заедничка потро-
шувачка, да изнесуваат: 

а) Од средствата за заедничка потрошувачка: 
1. Регресот за годишен одмор да изнесува нај-

малку 30%, а најмногу 60% од просечниот месечен 
нето личен доход исплатен во стопанството на Ре-
публиката во претходната година. Во регресот за 
годишен одмор е содржано и регресирањето на пан-
сионот во одморалиштата; 

2. Отпремнината при одењето на работникот во 
пензија да изнесува најмалку во висина на дво-
месечен, а најмногу тримесечен просечен нето ли-
чен доход на работникот остварен во последните 12 
месеци, доколку со закон за одделни органи или 
служби поинаку не е утврдено. За работник што 
има понизок просечен личен доход од просекот во 
организацијата зо претходната година, основ за 
отпремнина претставува просекот на организацијата 
во претходната^ година; 

3. Јубиларни и други награди што се исплату-
ваат непосредно или посредно можат да изнесуваат 
поодделно по работник најмногу до висината на 
просечниот месечен нето личен доход исплатен во 
стопанството на Републиката во претходната го-
дина. 

4. По основ на солидарност на работниците: 
— помош на семејството во случај на смрт на 

работникот во висина на двомесечен нето личен до-
ход, доколку со закон поинаку не е утврдено; за 
работник што има понизок личен доход од просе-
кот во организацијата, основ за помошта претста-
вува просекот на организацијата; 

— во случај на смрт на член на потесното се-
мејство на работникот или за подолготрајно боледу-
вање на работникот, помошта да изнесува до виси-
ната на едномесечен просечен нето личен доход 
остварен во организацијата во претходната година; 

— еднократна помош на работникот во слу-
чај на елементарни непогоди или пожари што пре-
дизвикале штета на работникот и неговото семеј-
ство, до висината на двомесечен просечен личен 
доход остварен во организацијата во претходната 
година; 

— еднократна помош во случај на настапување 
на потешка инвалидност на работникот до виси-
ната на двомесечен просечен личен доход остварен 
во организацијата во претходната година. 

Предлог за исплата на наведените видови по-
мошти по основ на солидарност ја дава основната 
организација на Синдикатот. 

б) На товар на материјалните трошоци: 
1. Дневницата за службено патување во земја-

та може да изнесува најмногу до 12% од просеч-
ниот нето месечен личен доход исплатен во стопан-
ството на Републиката во претходната година, а до-
колку одделно се признаваат трошоците за ноќева-
ње според приложената сметка, вкупната висина 
на дневницата не може да изнесува повеќе од 15% 
од основицата; 

2. Дневницата за службено патување во стран-
ство може да се движи најмногу до висината утвр-
дена за работниците во републичките органи на 
управата; 

3. Надоместокот за користење на сопствено 
возило за службена цел може да се исплатува по 
изминат километар најмногу до 25% од највисоката 
цена на бензинот за 1 литар; 

4. Надоместокот за теренски додаток може да 
износува најмногу до 4°/о дневно од просечниот ме-
сечен нето личен доход исплатен во стопанството 
на Републиката во претходната година, а во за-
РИСНОСТ од условите на работењето на теренот — 
оддалеченоста на објектот од седиштето на органи-
зацијата или друго населено место, климатските 
услови, обезбеденоста на здравствената и друга за-
штита, организираноста на сместувањето и исхра:-
пата на работниците и др.; 

5. Надоместокот за одвоен живот може да изне-
сува најмногу до 65% од просечниот нето личен до-
ход исплатен во стопанството на Републиката во 
I претходната година; 

6. Надоместокот за превоз на работникот за до-
аѓање и враќање од работа да изнесува најмалку 
50% од цената на тарифата на градскиот сообраќај, 
доколку оддалеченоста на станот на работникот до 
работното место е над 2 км. 

V. ОРГАНИ И ПОСТАПКА 

Член 35 
Учесниците на Спогодбата ги формираат след-

ните органи: 
— конференција на учесниците, 
— комисија како извршен орган на конферен-

цијата. 
Комисијата, по потреба, именува помошни тела 

за одделни прашања за спроведување на одредбите 
од оваа спогодба. 

Конференцијата ја сочинуваат по еден прет-
ставник од сите учесници на Спогодбата чиј ман-
дат трае 4 години. 

Конференцијата од својот состав избира прет-
седател и заменик. 

Конференцијата донесува деловник за својата 
работа. 

Конференцијата првенствено ги врши следните 
работи: 

— ги избира членовите на комисијата, 
— ги разгледува анализите и информациите за 

примена на Спогодбата, 
— донесува заклучоци и препораки во врска 

со примената на Спогодбата, 
— го утврдува предлогот на Спогодбата, однос-

но нејзините измени и дополненија, и 
— врши и други работи што се од суштествено 

значење за Спогодбата. 

Член 36 
Комисијата од претходниот член се состои од 

девет членови чиј мандат трае 2 години. Комисија-
та од своите членови избира претседател и секре-
тар. 

Комисијата ги врши следните работи: 
— утврдува нацрт на Спогодбата, односно неј-

зини измени и дополнувања, 
— дава појаснување на одредбите на Спогод-

бата, 
— ја следи примената на Спогодбата и подгот-

вува анализи и информации на Конференцијата и 
ги информира учесниците на Спогодбата, 

— предлага усогласување на основите и мери-
лата за распределба на личните доходи од член 22 
на оваа спогодба, 

— донесува заклучоци и писмено ги опоменува 
учесниците на Спогодбата за неправилностите во 
примената на Спогодбата и ги известува и другите 
заинтересирани органи и организации, 

— донесува одлуки за примена на мерки за 
учесниците на Спогодбата коишто не се придржу-
ваат за обврските од оваа спогодба. 

Член 37 
Мерките што се применуваат на учесниците 

коишто не се придржуваат за одредбите од оваа 
спогодба се следните: 

— писмена опомена, 
— опомена преку јавни информативни средства, 
— покренување постапка пред судот на здру-

жениот труд, и 
— ограничување на исплатата на личните до-

ходи и на другите примања. 
Член 38 

Писмена опомена се донесува во случај кога 
учесникот ги пречекорил заедничките основи и ме-
рила за распределувањето на средствата за лична 
и заедничка потрошувачка и распределбата на 
личните доходи и заедничката потрошувачка утвр-
дени со оваа спогодба, или ги пречекорил одред-
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бите за највисокиот личен доход и другите лични 
примања. 

Јавната опомена се применува кога учесникот 
не постапил по писмената опомена во одредениот 
рок. 

Постапката пред судот на здружениот труд се 
покренува во случаи кога самоуправните општи ак-
ти на учесниците не се усогласени со одредбите на 
оваа спогодба. 

Службата на општественото книговодство огра-
ничувањето на исплатата на личните доходи и дру-
гите лични примања го врши во случај кога ќе се 
пречекори мерилото за распоредување на средства-
та за лична и заедничка потрошувачка утврдена 
Според одредбите од оваа спогодба. 

Член 39 
За обезбедување доследна примена на полити-

ката, основите и критериумите утврдени со оваа 
спогодба, учесниците се должни да водат евиден-
ција за податоците што се од значење за следе-
ње на примената на одредбите од оваа спогодба и 
податоци утврдени со закон и да доставуваат из-
вештаи до: 

— заедничката комисија, 
— органот на самоуправната работничка кон-

трола, и 
— надлежните филијали на Службата на оп-

штественото книговодство. 

Член 40 
Учесниците се обврзуваат заради осигурување 

на единствено искажување, споредување и усогла-
сување на резултатите од работата, отежнувањето 
и распоредувањето на средствата за лична и заед-
ничка потрошувачка и распределба на средствата 
за лични доходи, заедничка потрошувачка и дру-
гите лични примања, да применуваат единствена 
методологија за начинот за редовното следење и 
информирање што ќе ја утврди Комисијата за сле-
дење на примената на Општествениот договор. 

Член 41 
Предлог за склучување, изменување и дополну-

вање на оваа спогодба може да поднесе секој од 
учесниците. 

За предлогот одлучуваат учесниците во Спо-
годбата и го утврдуваат начинот на изработката на 
нацртот и прашањата што треба да се регулираат 
во Спогодбата. 

По конституирањето на органите од член 35 на 
оваа спогодба, Комисијата изготвува нацрт на спо-
годбата и им го доставува на сите учесници кои 
се должни во рок од 30 дена да се изјаснат по 
предложениот нацрт. 

По истекот на рокот од претходниот став, Ко-
мисијата врз основа на нацртот, мислењата и забе-
лешките изнесени во постапката на јавната диску-
сија на учесниците, изготвува предлог на спогодба 
што го поднесува до Конференцијата на утврду-
вање. 

Спогодбата се смета склучена кога во истоветен 
текст ќе ја усвојат работниците во организациите 
— учесници во Спогодбата. 

Спогодбата по нејзиното усвојување ја потпи-
шуваат овластените претставници на учесниците во 
Спогодбата. 

Член 42 
Склучената спогодба Комисијата ја доставува 

до Републичкиот секретаријат за труд заради во-
ведување во евиденцијата. 

Член 43 
Трошоците за изработката и спроведувањето 

на оваа спогодба ги поднесуваат учесниците со-
лидарно. 

Член 44 
Стручните, административните и другите ра-

боти за потребите на Комисијата ги врши Струч-
ната служба на Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија. 

Седиштето на Комисијата е во просториите на 
Стручната служба од претходниот став. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
Учесниците се обврзуваат дека ќе ја усогла-

суваат оваа спогодба со евентуалните измени и 
дополненија на Општествениот договор за заеднич-
ките основи на самоуправното уредување на одно-
сите во стекнувањето и распоредувањето на дохо-
дот и распределбата на средствата за лични до-
ходи во СР Македонија. 

Член 46 
Кон оваа спогодба можат да пристапат допол-

нително и други учесници од карактерот на деј-
носта на учесниците на оваа спогодба, кои со одлу-
ка ќе ги прифатат во целост нејзините одредби и за 
тоа писмено ќе ја известат Комисијата од член 35. 

Учесник на Спогодбата може да истапи од оваа 
спогодба под услов за тоа писмено да ја извести 
Комисијата. 

Истапниот рок изнесува 6 месеци и почнува 
да тече од 1 јануари наредната година. 

Член 47 
Учесниците во Спогодбата се обврзуваат во рок 

од 60 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа спогодба да ги усогласат своите самоуправни 
општи акти со одредбите на оваа спогодба и да ги 
достават до Комисијата од член 35. 

При усогласувањето на своите самоуправни оп-
шти акти учесниците ќе вршат вреднување на ра-
ботните места и во однос на просечниот личен до-
ход остварен во стопанството на Републиката во 
претходната година. 

Член 48 
Учесниците се согласија Комисијата од член 33 

на оваа спогодба до крајот на месец септември 
1976 година да изготви предлог на листа на ти-
пични работни места и нивно вреднување со кое-
фициенти во однос на просечниот личен доход ос-
тварен во стопанството на Републиката во прет-
ходната година. 

Член 49 
Со влегувањето во сила на оваа спогодба пре-

стануваат да важат самоуправните спогодби за рас-
пределба на личните доходи на поранешно консти-
туираните групации. 

Член 50 
Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува во делот што се однесува на распоредува-
њето од 1 јануари 1976 година. 

За работната заедница на Вишиот стопански суд 
— Скопје, 

Нада Анева, е. р. 
За работната заедница на Врховниот суд на Маке-
донија — Скопје, 

Томислав Симоновски, е. р. 
За работната заедница на Окружниот суд —• Скопје, 

Борис Глигоров, е. р. 
За работната заедница на Окружниот суд — Би-
тола, 

Владо Атанасов, е. р. 
За работната заедница на Окружниот суд — Штип, 

Георги Андонов, е. р. 
За работната заедница на Окружното јавно обор!« 
нателство — Скопје, 

Олга Лампева, е. р. 
За работната заедница на Окружното јавно обви-
нителство — Битола, 

Јордан Бојаџиев, е. р. 
За работната заедница на Окружното јавно обвини-
телство — Штип, 

Трајко Филипов, е. р. 
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П О С Е Б Е Н ДЕЛ 
НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1975 ГОДИНА 

РАЗДЕЛ 1 — СОБРАНИЕ НА СР МАКЕДОНИЈА 

ОСНОВНА И ПОБЛИСКА НАМЕНА 

Предвидено 
по допол-
нителните 

измени 

1 2 3 4 5 6 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1 01--1 Лични доходи во редовната дејност 9.954.000 9.954.000 9.954.000 
2 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 1.446.000 1.446.000 1.446.000 
3 01 - -2 Лични примања на избраните и именуваните 

лица 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
4 01--2 Паушали на делегати 1.400.000 1.400.000 1.400.000 
5 01--2 Патни и дневни трошоци за избраните и име-

нуваните лица на Собранието на СР Маке-
донија 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

б 01--2 Придонес за комунално уредување на гра-
дежното земјиште 150.000 150.000 150.000 

7 01--2 Трошоци за републички избори на делегати 100.000 100.000 100.000 
8 01--2 Трошоци за директни и специјални телефони 450.000 450.000 450.000 
9 01--2 Печатење на стенографски белешки 240.000 240.000 240.000 

10 01--2 Трошоци за премии и пречеци 550.000 550.000 550.000 
11 01--2 Трошоци за Комисијата за уставни прашања 

и за Законодавно-правната комисија 100.000 100.000 100.000 
12 01--2 Трошоци за одржување на патнички возила 125.000 125.000 125.000 
13 01--2 Трошоци за декорација на. зградата за др-

жавни празници 40.000 40.000 40.000 
14 01--2 Трошоци за преведување на албански и тур-

ски јазик 50.000 50.000 50.000 
15 01--2 Трошоци за надворешни лица што учеству-

ваат во работата на телата на Собранието 300.000 300.000 300.000 
16 01--2 Трошоци за издавање и испраќање на „Деле-

гатски информатор" 1.500.000 1.500.000 1.500.000 
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

17 04--1 За набавка на опрема, адаптација и рекон-
струкција на работните простории 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 
(позиции 1 до 17): 35.405.000 35.405.000 35.405.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

11.400.000 11.400.000 За редовна дејност 11.400.000 11.400.000 11.400.000 
За посебни намени 24.005.000 24.005.000 24.005.000 

ВКУПНО: 35.405,000 35.405.000 35.405.000 

РАЗДЕЛ 2 — ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
18 01—1 Личен доход во редовната дејност 1.530.000 1.530.000 1.530.000 
19 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 150.000 150.000 150.000 
20 01—2 Лични примања на избраните, именуваните и 

21 
поставените лица 1.892.000 1.892.000 1.892.000 

21 01—2 Надоместок на трошоците за вршење на 
функцијата 81.000 81.000 81.000 

22 01—2 Патни, дневни и селидбени трошоци за име-
нуваните лица на Претседателството на СРМ 100.000 100.000 100.000 

23 01—2 Трошоци за директни и специјални телефони 120.000 120.000 120.000 
24 01—2 Трошоци за стенографски белешки и магне-

40.000 тофонски снимки 40.000 40.000 40.000 
25 01—2 Трошоци за приеми и пречеци 100.000 100.000 100.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
26 04—1 За набавка на опрема 270.000 270.000 270.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 
(позиции 18 до 26) 4.283.000 4.283.000 4.283.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.680.000 1.680.000 1.680.000 
За посебни намени 2.603.000 2.603.000 2.603.000 

ВКУПНО: 4.283.000 4.283.000 4.283.000 
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РАЗДЕЛ 3 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 
ГЛАВА 1 — ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛ ИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
27 01--1 Лични доходи во редовната дејност 9.390.000 9.390.000 9.390.000 
28 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 858.000 858.000 858.000 
29 01--2 Лични примања на избраните лица од Собра-

нието на СРМ и на именуваните од Изврш-
ниот совет 8.460.000 8.460.000 8.460.000 

30 01--2 Надоместок за одвоен живот од семејството 60.000 60.000 60.000 
31 01--2 Трошоци за директни и специјални телефони 275.000 325.000 325.000 
32 01--2 Патни и дневни трошоци на избраните и 

именуваните лица и на лицата што ги оп-
1.001.000 служуваат 501.000 1.001.000 1.001.000 

33 01--2 Надоместок за надворешни соработници 200.000 200.000 200.000 
34 01--2 Трошоци за приеми и пречеци 400.000 600.000 600.000 
35 01--2 Трошоци за набавка на стручна литература, 

45.000 95.000 95.000 весници и списанија 45.000 95.000 95.000 
36 01--2 Трошоци за хигиенско-техничка заштита и 

100.000 набавка на облека 100.000 100.000 100.000 
37 01--2 Трошоци за одржување на објектите за по-
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требите на Републиката 

04 — НЕ СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
За изградба и откуп на станови 
За набавка на опрема за републичките ор-
гани на управата 
За набавка на опрема за објектите за потре-
бите на Републиката и за инвестиционо одр-
жување на објектите и на превозните сред-
ства 

ВКУПНО ГЛАВА 1 
(позиции 27 до 40) 

ГЛАВА 2 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОДНОСИ 
СО СТРАНСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНОВО ЛИТИ ЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именувани лица 
Трошоци за пречек на гости 
Трошоци за погранични средби 

ВКУПНО ГЛАВА 2 
(позиции 41 до 45): 

ГЛАВА 3 — СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КАДРОВ-
СКИ ПРАШАЊА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНОВО ЛИТИ ЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовна дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именувани лица 
Надоместок на лични примања на лицата на 
работа во сојузните органи на управата на 
кои им истекол мандатот и трошоци за под-
готвување на кадри за работа во сојузната 
управа и во органите од областа на надво-
решната политика 
Трошоци за оформување на картотека 

ВКУПНО ГЛАВА 3 
(позиции 46 до 50): 

ГЛАВА 4 — БИРО ЗА ПРЕТСТАВКИ И 
ПОПЛАКИ 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНОВО ЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именувани лица 
Патни и други трошоци за странки 

ВКУПНО ГЛАВА 4 
(позиции 51 до 54): 
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РАЗДЕЛ 6 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОД-РАЗДЕЛ 6 
НА ОДБРАНА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
76 01—1 Лични доходи во редовната дејност 1.250.000 1.250.000 1.250.000 
77 01—1 Материјални расходи ео редовната дејност 290.000 290.000 290.000 
78 01—2 Лични примања на именуваните лица 432.000 432.000 432.000 
79 01—2 Лични примања на воените лица 732.000 732.000 732.000 
80 01—2 Материјални расходи на Советот за народна 

одбрана и на Републичкиот штаб за цивилна 
заштита 25.000 25.000 25.000 

81 01—2 Трошоци за одржување на возилата и сред-
ства за врски 40.000 40.000 40.000 

82 01—2 Трошоци за обука и набавка на филмови 315.000 315.000 315.000 
83 01—2 Партиципација за посебни задачи на народ-

ната одбрана 800.000 800.000 800.000 
04 — НЕСТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИИ 

84 04—1 Набавка на опрема и уредување на тери-
торијата за потребите на народната одбрана 2.150.000 2.150.000 2.150.000 

85 04—1 За опремување на Републичкиот центар за 
известување и тревожење 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТУВАЊЕ 

86 05 Семинари, советувања и вежби 221.000 221.000 221.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 
(позиции 76 до 86): 7.255.000 7.255.000 7.255.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
1.540.000 За редовна дејност 1.540.000 1.540.000 1.540.000 

За посебни намени 5.715.000 5.715.000 5.715.000 

ВКУПНО: 7.255.000 7.255.000 7.255.000 

РАЗДЕЛ 7 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНА-РАЗДЕЛ 7 
ТРЕШНИ РАБОТИ 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
87 01—1 Лични доходи во редовната дејност 53.000.000 53.000.000 53.000.000 
88 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
89 01—2 Лични примања на именувани лица 1.070.000 1.070.000 1.070.000 
90 01—2 Совет за безбедност на сообраќајот 207.000 207.000 207.000 
91 01—2 За назначување и опремување на нови ра-

ботници во РСВР и во општинските органи 
за внатрешни работи 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

92 01—2 За посебни намени 23.000.000 23.000.000 23.000.000 

04 — НЕСТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИИ 
93 04—1 За набавка на опрема и државни врски 7.000.000 7.000.000 7.000.000 
94 04—1 За станови на работници во РСВР 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТУВАЊЕ 

95 Трошоци за Средното училиште за внатреш-
ни работи 12.000.000 12.000.000 11.999.990 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 
(позиции 87 до 95): 113.777.000 113.777.000 113.776.990 

РЕКАПИТУЛАЦИЈ А НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 63.000.000 63.000.000 63.000.000 
За посебни намени 50.777.000 50.777.000 50.776.990 

ВКУПНО: 113.777.000 113.777.000 113.776.990 

РАЗДЕЛ 8 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРА-
ВОСУДСТВО 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
96 01—1 Лични доходи во редовната дејност 1.524.000 1.524.000 1.524.000 
97 01—1 Материјални расходи во редовната дејност 240.000 240.000 240.000 
98 01—2 Лични примања на именуваните лица 615.000 615.000 615.000 
99 01—2 Надоместок на лицата за неоправдано поми- ' 

нато време во притвор и истражен затвор 400.000 400.000 400.000 
100 01—2 Надоместок за издршка на осудени и притво-

рени лица во Републиката и надвор од неа и 
други трошоци 250.000 250.000 250.000 

4 
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101 01--2 Надоместок за комисии за правосудни испити 
и испити за судии за прекршоци 150.000 150.000 150.000 

102 01--2 Трошоци за работа на Републичката комисија 
за условен отпуст 10.000 10.000 10.000 

103 01--2 Трошоци за преведување на документи на 
странски јазици во врска со меѓународната 
правна, помош 20.000 20.000 20.000 

104 01--2 Надоместок за надворешни стручни соработ-
ници од законодавна дејност 50.000 50.000 50.000 

105 01--2 Трошоци за работењето на нови правосудни 
органи што ќе се формираат во 1975 година 2.000.000 600.000 100.000 

106 01--2 Надоместок на трошоците за судско-медицин-
ски вештачења 200.000 200.000 200.000 
05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 

И ВОСПИТУВАЊЕ 
107 05 Трошоци за стручни советувања и усовршу-

вања 150.000 150.000 150.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 
(позиции 96 до 107): 5.609.000 4.209.000 3.709.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.764.000 1.764.000 1.764.000 
За посебни намени 3.845.000 2.445,000 1.945.000 

ВКУПНО: 5.609.000 4.209.000 3.709.000 

РАЗДЕЛ 9 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКО-
НОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
108 01--1 Лични доходи во редовната дејност 1.399.000 1.399.000 1.399.000 
109 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 180.000 180.000 180.000 
110 01--2 Лични примања на именуваните лица 380.000 380.000 331.940 
111 01--2 Трошоци околу ревизијата на републичкото 

законодавство 30.000 30.000 30.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 
(позиции 108 до 111): 1.989.000 1.989.000 1.940.940 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.579.000 1.579.000 1.579.000 

I 

112 
ИЗ 
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3АЗДЕЛ 
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-2 

-2 

За посебни намени 

ВКУПНО: 

— РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРА-
ЗОВАНИЕ И НАУКА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Материјални трошоци за Републичкиот фонд 
за стимулирање на талентираноста на младите 
Трошоци за жири-комисии и рецензии 

05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТУВАЊЕ 

Учество во намирувањето на трошоците за 
школување на деца на нашите сонародници 
во странство 
6 — НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
Сеизмолошка опсерваторија на Универзите-
тот во Скопје 
Педагошки совет 
Награди на ученици и студенти 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 
(позиции 112 до 120): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

410.000 

1.989.000 

1.783.000 
252.000 
438.000 , 

50.000 
7.000 

200.000 

976.000 
66.000 
45.000 

3.817.000 

2.035.000 
1.782.000 

3.817.000 
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361.940 

1.940.940 

1.783.000 
252.000 
378.067 

50.000 

200.000 

976.000 
28.000 

3.667.067 

2.035.000 
1.632.067 
3.667.067 
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РАЗДЕЛ 15 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИ-
НАНСИИ 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

. СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

173 
174 
175 
176 

177 

01-
01-
01-
01-

01-

-1 
-1 
-2 
-2 

-2 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Надоместок за неправилно одземени имоти на 
колонисти и сточни поседи 
Надоместок за покривање на трошоците на 
Службата на општественото книговодство 

4.500.000 
600.000 
752.000 

300.000 

600.000* 

4.500.000 
600.000 
967.000 

85.000 

600.000 

4.500.000 
600.000 
905.439 

85.000 

542.721 

178 

179 

180 

181 

08 

16-

16-

16-

-2 

-2 

-2 

08 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 
Надоместок на социјалното осигурување за 
исплата на илинденски пензии и пензии при-
знаени според републички прописи 
16 — ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
Надоместок за повластици во јавниот сообра-
ќај според републички прописи 
За реализација на програмата за изградба и 
реконструкција на патната мрежа 
За реализација на програмата за истражу-
вачки работи во рударството 

15.000.000 

7.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

7.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

7.000.000 

20.000.000 

10.000.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 173 до 181): 58.752.000 58.752.000 58.633.160 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

5.100.000 
53.652.000 
58.752.000 

5.100.000 
53.652.000 
58.752.000 

5.100.000 
53.533.160 
58.633.160 

РАЗДЕЛ 16 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНОВО ЛИТИ ЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

182 
183 
184 
185 

186 
187 

188 

189 190 

01-
01-
01-
01-

01-
01-

01-

01-
01-

-1 
-1 
-1 
-2 

-2 
-2 

-2 

-2 
-2 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Трошоци за користење и одржување на ра-
ботните простории 
Надоместок за надворешни соработници 
Трошоци за лабораториско испитување на 
квалитетот на стоките во индустријата 
Трошоци за испитување на материјали, кон-
струкции и опрема во градежната индустрија 
Специјализации и стручни усовршувања 
Трошоци за приеми и пречеци 

2.959.000 
700.000 

1.668.000 

650.000 
30.000 

30.000 

20.000 
40.000 
10.000 

2.959.000 
700.000 

1.548.000 

650.000 
30.000 

30.000 

20.000 
40.000 
10.000 

2.959.000 
700.000 

1.548.000 

516.380 
2.888 

20.069 

40.000 
10.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 182 до 190): 6.107.000 5.987.000 5.796.337 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

3.659.000 
2.448.000 

3.659.000 
2.328.000 

3.659.000 
2.137.337 

ВКУПНО: 6.107.000 5.987.000 5.796.337 

РАЗДЕЛ - 17 РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОО-
БРАЌАЈ И ВРСКИ 

191 
192 
193 
194 

195 
196 

01-
01-
01-
01-

01-
01-

-1 
-1 
-2 
-2 

-2 
-2 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на именуваните лица 
Трошоци за испитување на градежни мате-
ријали и конструкции 
Специјализации и стручни усовршувања 
Трошоци за учество во мешовити комисии 

1.266.000 
310.000 
570.000 

7.000 
20.000 
28.000 

1.266.000 
310.000 
570.000 

7.000 
20.000 
28.000 

1.235.000 
310.000 
566.258 

5.132 
14.441 
27.968 

197 04--1 
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
За набавка на опрема и реконструкција на 
работните простории 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 191 до 197): 

110.000 
2.311.000 

110.000 
2.311.000 

110.000 
2.268.799 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО: 

1.576.000 
735.000 

2.311.000 

1.576.000 
735.000 

2.311.000 

1.545.000 
723.799 

2.268.799 
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РАЗДЕЛ 18 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКО-
НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
198 01--1 Лични доходи во редовната дејност 1.200.000 1.200.000 1.200.000 
199 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 150.000 150.000 150.000 
200 01--2 Лични примања на именуваните лица 383.000 283.000 283.000 
201 01--2 Учество во меѓународни трговски преговори 50.000 50.000 50.000 
202 01--2 Специјализации, студиски патувања, симпо-

зиуми и семинари во земјата и во странство 70.000 70.000 50.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 198 до 202): 1.853.000 1.753.000 1.733.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.350.000 1.350.000 1.350.000 
За посебни намени 503.000 403.000 383.000 

ВКУПНО: 1.853.000 1.753.000 1.733.000 

РАЗДЕЛ 19 — РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

203 01--1 Лични доходи во редовната дејност 3.043.000 3.043.000 3.043.000 
204 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 375.000 375.000 375.000 
205 01--2 Лични примања на именуваните лица 818.000 818.000 818.000 
206 01— -2 Трошоци за стручни испити во областа нз 

земјоделството, шумарството и ветеринар-
ството 10.000 10.000 10.000 

207 01--2 Надоместок за уништување на штетен дивеч 80.000 80.000 80.000 
208 01--2 Трошоци на Комисијата за интегрална бони-

фикација на реката Вардар 70.000 70.000 67.500 
04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

209 04--1 За изградба и опремување на одделение за ж 
радиј ациона хигиена 677.000 677.000 677.000 

210 04--1 Инвестициони вложувања за противградобиј-
на заштита 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

211 16—2 Премии за млеко 18.000.000 16.000.000 15.966.024 
212 16--2 За инвентаризација на лоз јата, извршување 

на законските прописи и финансирање на 
превентивата во областа на земјоделството, 
шумарството, ветеринарството и меѓународни 
обврски 830.000 830.000 830.000 

213 16--2 Интервенции за меѓународни водостопански 
проблеми 350.000 350.000 350.000 

214 16--2 За финансирање на националните паркови 250.000 250.000 250.000 
215 16--2 За финансирање на Програмата за унапреду-

вање на индивидуалното земјоделство и гра-
добијната заштита 14.700.000 14.700.000 14.700.000 

216 16—2 За финансирање на водостопанска програма 12.000.000 12.000.000 12.000.000 
217 16--2 За пошумување на голините 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 203 до 217): 56.703.000 54.703.000 54.666.524 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 3.418.000 3.418.000 3.418.000 
За посебни намени 53.285.000 51.285.000 51.248.524 

ВКУПНО: 56.703.000 54.703.000 54.666.524 

РАЗДЕЛ 20 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 
ПЛАНИРАЊЕ 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
218 01--1 Лични доходи во редовната дејност 3.040.000 3.040.000 3.040.000 
219 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 232.000 232.000 232.000 
220 01--2 Лични примања на именуваните лица 850.000 850.000 781.000 
221 01--2 Трошоци за меѓурепублички советувања и со-

ветувања во странство 10.000 10.000 — 

222 01--2 Елаборати и студии за подолгорочен разви-
ток на одделни области и дејности 100.000 100.000 25.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 218 до 222): 4.232.000 4.232.000 4.078.000 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 3.272.000 3.272.000 3.272.000 
За посебни намени 960.000 960.000 806.000 

ВКУПНО: 4.232.000 4.232.000 4.078.000 
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278 01--2 Ревизија на статистичкиот катастар 10.000 10.000 10.000 
279 01--2 Попис на занаетчиството 750.000 620.000 620.000 
280 01--2 Нови статистички истражувања 165.000 35.000 35.000 
281 01--2 Трошоци за одржување на зградата 600.000 600.000 600.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
282 04--1 За набавка на опрема 600.000 730.000 730.000 
283 04--3 Обврска за одржување на зградата за прет-

ходната година 280.000 280.000 280.000 
05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 

И ВОСПИТУВАЊЕ 
284 05 Трошоци за школување 40.000 40.000 40.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 270 до 284): 13.921.000 13.791.000 13.791.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 9.880.000 9.880.000 9.880.000 
За посебни намени 4.041.000 3.911.000 3.911.000 

ВКУПНО: 13.921.000 13.791.000 13.791.000 

РАЗДЕЛ, 29 — РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТЕХНИЧКА 
СОРАБОТКА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
285 01--1 Лични доходи во редовната дејност 554.000 554.000 554.000 
286 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 121.000 121.000 121.000 
287 01--2 Лични примања на именуваните лица 295.000 295.000 245.145 
288 01--2 Трошоци за редовно школување, специјали-

зации и студиски престој на странски граѓа-
ни во СРМ 590.000 590.000 250.812 

289 01--2 Трошоци за проширена техничка помош, со-
работка, консултации, семинари и партици-
пација 405.000 405.000 84.969 

290 01--2 Трошоци за реципроцитетни обврски и уче-
ство на членови во мешовити комисии 305.000 305.000 153.435 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 285 до 290): 2.270.000 2.270.000 1.409.361 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ \ 
За редовна дејност 675.000 675.000 675.000 
За посебни намени 1.595.000 1.595.000 734.361 

ВКУПНО: 2.270.000 2.270.000 1.409.361 

РАЗДЕЛ 30 — РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
201 01--1 Лични доходи во редовната дејност 5.597.000 5.597.000 5.597.000 
292 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 1.112.000 1.012.000 1.012.000 
293 01--2 Лични примања на именуваните лица 140.000 140.000 140.000 
294 01--2 Надоместок за метеоролошки и хидролошки 

набљудувања 700.000 700.000 700.000 
295 01-- 2 Хидролошки мерења 143.000 143.000 143.000 
296 01--2 Метеоролошки мерења 33.000 33.000 33.000 
297 01--2 Одржување на хидролошки и метеоролошки / 

станици 88.000 88.000 88.000 
298 01--2 Надоместок на трошоците за објектот „Солун-

ска Глава" 187.000 187.000 187.000 
299 01 - -2 Испитување квалитетот на водите 110.000 110.000 110.00С 
ЗОО 01- -2 Трошоци за аерозагадување 100.000 100.000 100.000 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
301 04 - -1 Средства за изградба и опремување на згра- _ 

дата 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
302 04--1 Набавка на хидрометеоролошка опрема и 

инструменти 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
05 — ДЕЈНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТУВАЊЕ 

303 05 Трошоци за школување 88.000 88.000 88.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 291 до 303): 14.298.000 14.198.000 14.198.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 6.709.000 6.609.000 6.609.000 
За посебни намени 7.589.000 7.589.000 7.589.000 

ВКУПНО: 14.298.000 14.198.000 14.198.000 
РАЗДЕЛ 31 — РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ 

ПРАШАЊА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
304 0 1 - -1 Лични доходи во редовната дејност 251.000 251.000 251.000 
305 01- -1 Материјални расходи во редовната дејност 90.000 90.000 67.500 
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ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА 
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИТЕ 

306 ОЗ Помош на верските организации 3.052.000 3.052.000 2.859.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 304 до 306): 3.393.000 3.052.000 2.859.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 341.000 341.000 318.500 
За посебни намени 3.052.000 3.052.000 2.859.000 

ВКУПНО: 3.393.000 3.393.000 3.177.500 

РАЗДЕЛ 32 — ВРХОВЕН СУД НА МАКЕДОНИЈА 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ -

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
307 01--1 Лични доходи во редовната дејност 1.876.000 1.876.000 1.876.000 
308 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 214.500 214.500 214.500 
309 01--2 Лични примања на судиите 2.560.000 2.560.000 2.560.000 
310 01--2 Надоместок за одвоен живот 15.000 15.000 15.000 
ЗИ 01--2 Изготвување на билтен и судска збирка 60.000 60.000 60.000 
312 01--2 Надоместок на свидетели и вешти лица 20.000 20.000 20.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 307 до 312): 4.745.500 4.745.500 4.745.500 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 2.090.500 2.090.500 2.090.500 
За посебни намени 2.655.000 2.655.000 2.655.000 

• ВКУПНО: 4.745.500 4.745.500 4.745.500 
РАЗДЕЛ 33 — ВИШИ СТОПАНСКИ СУД 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

313 01--1 Лични доходи во редовната дејност 421.000 421.000 421.000 
314 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 65.000 65.000 65.000 
315 01--2 Лични примања на судиите 1.069.000 1.069.000 1.058.542 
316 01--2 Надоместок за судии-поротници и стопанска 

престапи 20.000 20.000 4.462 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 313 до 316): 1.575.000 1.575.000 1.549.004 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 486.000 486.000 486.000 
За посебни намени 1.089.000 1.089.000 1.063.004 

ВКУПНО: 1.575.000 1.575.000 1.549.004 
РАЗДЕЛ 34 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

317 01--1 Лични доходи во редовната дејност 410.000 410.000 410.00С 
318 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 120.000 120.000 120.000 
319 01--2 Лични примања на републичкиот јавен обви-

нител и на замениците 1.347.000 1.347.000 1.233.003 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 317 до 319): 1.877.000 1.877.000 1.763.003 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 530.000 530.000 530.000 
За посебни намени 1.347.000 1.347.000 1.233.003 

ВКУПНО: 1.877.000 1.877.000 1.7 63.003 

РАЗДЕЛ 35 — РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛ-
СТВО 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
320 01--1- Лични доходи во редовната дејност 285.000 285.000 285.000 
321 01--1 Материјални расходи во редовната дејност 55.000 55.000 55.000 
322 01--2 Лични примања на републичкиот јавен об-322 

винител и на замениците 546.000 546.000 539.550 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 320 до 322): 886.000 886.000 879.550 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 340.000 340.000 340.000 
За посебни намени 546.000 546.000 539.550 

ВКУПНО: 886.000 886.000 879.550 

РАЗДЕЛ 36 

323 
324 
325 

01—1 
01—1 
01—2 

ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖ-
НОСТ 
01 — ДЕЈНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕ-

СТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
1. Окружен суд — Битола 
Лични доходи во редовната дејност 
Материјални расходи во редовната дејност 
Лични примања на судиите 

1.911.000 
213.000 

2.086.000 

1.911.000 
213.000 

2.086.000 

1.911.000 
213.000 

2.086.ООО 
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387 ОЗ Дотација на списанието „Просветна жена" 932.000 932.000 932.000 
388 ОЗ Дотација на Билтенот на општествено-поли-

тичките организации на СРМ 362.000 362.000 362.000 
389 ОЗ Дотација на другата издавачка дејност 3.019.000 3.019.000 3.019.000 
390 ОЗ Набавка на опрема 200.000 200.000 200.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 378 до 390): 34.916.000 34.916.000 34.916.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 3.460.000 3.460.000 3.460.000 
За посебни намени 31.456.000 31.456.000 31.456.000 

ВКУПНО 34.916.000 34.916.000 34^916.000 

РАЗДЕЛ 43 — ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА СОЈУЗОТ НА 
КОМУНИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

391 ОЗ Лични доходи во редовната дејност 6.226.000 6.226.000 6.226.000 
392 ОЗ Материјални и функционални расходи во ре-

довната дејност 2.220.000 2.220.000 2.220.000 
393 ОЗ Лични примања на избраните лица 2.645.000 2.645.000 2.645.000 
394 ОЗ Набавка на опрема 300.000 300.000 300.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 391 до 394): 11.391.000 11.391.000 11.391.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 8.446.000 8.446.000 8.446.000 
За посебшт намени 2.945.000 2.945.000 2.945.000 

ВКУПНО: 11.391.000 11.391.000 11.391.000 

РАЗДЕЛ 44 — СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА БОРЦИТЕ 
ОД НОВ — РЕПУБЛИЧКИ ОДБОР 
ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
395 ОЗ Лични доходи во редовната дејност 725.000 725.000 725.000 
[>Р6 ОЗ Материјални и функционални расходи во ре-

довната дејност 344.000 344.000 344.000 оо7 ОЗ Лични примања на избраните лица 988.000 988.000 988.000 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 395 до 397): 2.057.000 2.057.000 2.057.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.069.000 1.069.000 1.069.000 
За посебни намени 988.000 988.000 988.000 

ВКУПНО: 2.057.000 2.057.000 2.057.000 

РАЗДЕЛ 45 — СОЈУЗ НА РЕЗЕРВНИТЕ И ВОЕНИ 
СТАРЕШИНИ — РЕПУБЛИЧКА КОН-
ФЕРЕНЦИЈА 
ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
398 ОЗ Лични доходи во редовната дејност 263.000 263.000 263.000 
399 ОЗ Материјални и функционални расходи во ре-

довната дејност 283.000 283.000 283.000 
400 ОЗ Лични примања на избраните лица 297.000 297.000 297.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 45 (позиции 398 до 400): 843.000 843.000 843.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 546.000 546.000 546.000 
За посебни намени 297.000 297.000 297.000 

ВКУПНО: 843.000 843.000 843.000 

РАЗДЕЛ 46 — РЕПУБЛИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЈУ-
ЗОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА МЛАДИНА 
НА МАКЕДОНИЈА 
ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
401 ОЗ Лични примања во редовната дејност 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
402 ОЗ Материјални и функционални расходи во ре-

довната дејност 770.000 770.000 769.500 
403 ОЗ Лични примања на избраните лица 887.000 887.000 887.000 
404 ОЗ Марш „По славните врвици" 100.000 100.000 100.000 
405 ОЗ Ден на младоста 500.000 500.000 500.000 
406 оз За марксистичко образование 150.000 150.000 150.000 
407 ОЗ Дотација на весникот „Млад Борец" 1.609.000 1.609.000 1.609.000 
408 ОЗ Дотација на весникот „Студентски збор" 1.106.000 1.106.000 1.106.000 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 46 (позиции 401 до 408): 6.122.000 6.122.000 6.121.500 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.770.000 1.770.000 1.699.500 
За посебни намени 4.352.000 4.352.000 4.352.000 

ВКУПНО: 6.222.000 6.222.000 6.121.500 
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РАЗДЕЛ 47 — МАТИЦА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 
ОЗ — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
409 ОЗ Лични доходи во редовната дејност 603.000 603.000 603.000 
410 ОЗ Материјални расходи во редовната дејност 700.000 700.000 525.000 
411 ОЗ Дотација на списанието „Македонија" 1.040.000 1.040.000 1.040.00С 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 47 (позиции 409 до 411): 2.343.000 2.343.000 2.168.000 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност 1.303.000 1.303.000 1.128.000 
За посебни намени 1.040.000 1.040.000 1.040.000 

ВКУПНО: 2.343.000 2.343.000 2.168.000 

РАЗДЕЛ 48 — ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА И КОТИЗА-
ЦИЈА 
12 — ПРИДОНЕС НА БУЏЕТИТЕ НА ДРУ-

ГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ЗАЕДНИЦИ 

412 12—1 Придонес за намирување на потребите на 
Федерацијата 1.486.200.000 1.486.200.000 1.486.200.000 

413 12—1 Обврска по користен заем од Федерацијата 35.865.000 35.865.000 35.865.000 
14 _ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 

14—1 Општи дополнителни средства _ 
414 14 1 Берово 6.176.000 6.176.000 6.176.000 
415 14—1 Битола 21.077.000 21.077.000 21.077.000 
416 14—1 Македонски Брод 7.924.000 7.924.000 7.924.000 
417 14—1 Валандово 2.296.000 2.296.000 2.296.000 
418 14—1 Виница 5.706.000 5.706.000 5.706.000 
419 14—1 Гевгелија 6.988.000 6.988.000 6.988.000 
420 14—1 Гостивар 24.017.000 24.017.000 24.017.000 
421 14—1 Дебар 7.295.000 7.295.000 7.295.000 
422 14—1 Делчево 7.760.000 7.760.000 7.760.000 
423 14—1 Демир Хисар 7.069.000 7.069.000 7.069.000 
424 14—1 Кавадарци 7.614.000 7.614.000 7.614.000 
425 14—1 Кичево 12.838.000 12.838.000 12.838.000 
426 14—1 Кочани 9.577.000 9.577.000 9.577.000 
427 14—1 Кратово 7.044.000 7.044.000 7.043.900 
428 14—1 Крива Паланка 9.986.000 9.986.000 9.986.000 
429 14—1 Крушево 5.017.000 5.017.000 5.017.000 
430 14—1 Куманово 29.164.000 29.164.000 29.164.000 
431 14—1 Неготино 5.399.000 5.399.000 5.399.000 
432 14—1 Охрид 13.044.000 13.044.000 13.044.000 
433 14—1 Прилеп 20.885.000 20.885.000 20.885.000 
434 14—1 Пробиштип 3.606.000 3.606.000 3.606.000 
435 14—1 Радовиш 8.101.000 8.101.000 8.101.000 
436 ,14—1 Ресен 6.415.000 6.415.000 6.415.000 
437 14—1 Св. Николе 7.445.000 7.445.000 7.445.000 
438 14—1 Скопје 83.942.000 83.942.000 83.942.000 
439 14—1 Струга 16.001.000 16.001.000 16.001.000 
440 14—1 Струмица 14.144.000 14.144.000 14.144.000 
441 14—1 Тетово 40.430.000 40.430.000 40.430.000 
442 14—1 Титов Велес 13.674.000 13.674.000 13.674.000 
443 14—1 Штип 7.781.000 7.781.000 7.781.000 

418.415.000 418.415.000 418.415.000 
14—2 Наменски дополнителни средства 

444 14—2 Берово 2.393.000 2.393.000 2.393.000 
445 14—2 Битола 8.263.000 8.263.000 8.263.000 
446 14—2 Македонски Брод 837.500 837.500 837.500 
447 14—2 Валандово 1.171.000 1.171.000 1.171.000 
448 14—2 Виница 1.094.000 1.094.000 1.094.000 
449 14—2 Гевгелија 5.855.000 5.855.000 5.855.000 
450 14—2 Гостивар 4.968.000 4.968.000 4.968.000 
451 14—2 Дебар 1.750.600 1.750.600 1.750.600 
452 14—2 Делчево 2.574.000 2.574.000 2.574.000 
453 14—2 Демир Хисар 1.158.000 1.158.000 1.158.000 
454 14—2 Кавадарци 2.664.000 2.664.000 2.664.000 
455 14—2 Кичево - 3.024.800 3.024.800 3.024.800 
456 14—2 Кочани 2.780.000 2.780.000 2.780.000 
457 14—2 Кратово 1.704.500 1.704.500 1.704.500 
458 14—2 Крива Паланка 2.703.000 2.703.000 2.703.000 
459 14—2 Крушево 1.029.800 1.029.800 1.029.800 
460 14—2 Куманово 6.015.300 6.015.300 6.015.300 
461 14—2 Неготино 1.750.600 1.750.600 1.750.600 
462 14—2 Охрид 4.646.000 4.646.000 4.646.000 
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РАЗДЕЛ 51— НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

04 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
489 04—1 За изградба и опремување на објекти што се 

од општ интерес на Републиката 

ВКУПНО РАЗДЕЛ 51 (позиција 489): 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 

За редовна дејност 
За посебни намени 156.845.000 140.825.000 133.005.409 

ВКУПНО: 156.845.000 140.825.000 133.005.409 

РАЗДЕЛ 52 — РЕЗЕРВЕН ФОНД НА СР МАКЕДОНИЈА 
18 — КРЕДИТИ, ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ 

СРЕДСТВА 
490 18—4 Издвојување во Резервниот фонд на СР Ма-

кедонија 8.739.805 8.739.805 7.934.881 
ВКУПНО РАЗДЕЛ 52 (позиција 490): 8.739.805 8.739.805 7.934.881 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА РАЗДЕЛОТ 
За редовна дејност — — — 
За посебни намени 8.739.805 8.739.805 7.934.881 

ВКУПНО: 8.739.805 8.739.805 7.934.881 

156.845.000 140.825.000 133.005.409 

156.845.000 140.825.000 133.005.409 

! 

19 





14 јули 1976 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 23 — Стр. 609 

За работната заедница на Јавното правобранител-
ство на СР Македонија — Скопје, 

Марија Китова, е. р. 
За работната заедница на Окружниот стопански 
суд — Скопје, 

Филимена Маневска, е. р. 
За работната заедница на Окружниот стопански 
суд — Битола, 

Иван Стојановиќ, е. р. 
За работната заедница на Окружниот стопански 
суд — Штип, 

Љубица Гоцева, е. р. 
За работната заедница на Советот за изградба, 
одржување и реконструкција на патишта —Скопје, 

Насте Спасовски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за сообраќај и врски — Скопје, 

Атанас Тасевски, е. р. 
За работната заедница на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, 

Петар Кодриќ, е. р. 
За работната заедница на Бирото за претставки и 
поплаки на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија — Скопје, 

Захарије Симовски, е. р. 
За работната заедница на Секретаријатот за кадров-
ски прашања на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија — Скопје, 

Илија Сапунџиоски, е. р. 
За работната заедница на Собранието на СР Ма-
кедонија — Скопје, 

Радмила Пецева, е. р. 
За работната заедница на Уставниот суд на Ма-
кедонија — Скопје, 

Димитрие Димишковски, е. р. 
За работната заедница на Претседателството на СР 
Македонија — Скопје, 

Бојка Манева, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за индустрија и трговија — Скопје, 

Ружди Ибраимов, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за култура, 

Трајко Стојковски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за законодавство и организација — Скопје, 

Милое Димовски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство — Скопје, 

Атанас Тренчевски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за финансии — Скопје, 

Трипко Домов, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за правосудство — Скопје, 

Блага Ковиловска, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за информации — Скопје, 

Илија Корубин, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за економски односи со странство 

Димитар Тодевски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот 
ријат за здравство и социјална политика 

Величко Андреевски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот завод за 
општествено-планирање — Скопје, 

Драган Арсовски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот завод за 
цени — Скопје. 

инж. Тунел Ристов, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за урбанизам, станбени и комуналии праша-
ња —• Скопје, 

Загорка Шанковска, е. р. 
За работната заедница на Републичката геодетска 
управа — Скопје, 

Александар Тошевски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот хидроме-
теоролошки завод — Скопје, 

Кирил Циривири, е. р. 

Скопје, 

секрета-
Скопје, 

За работната заедница на Комитетот за туризам и 
угостителство — Скопје, 

Миомир Барјактаревиќ, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секретари-
јат за образование и наука — Скопје, 

Таше Стојановски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секретари-
јат за труд — Скопје, 

Живко Серафимовски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за народна одбрана — Скопје, 

Димитар Чукалиев, е. р. 
За работната заедница на Секретаријатот за од-
носи со странство на Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија — Скопје, 

Јордан Веселинов, е. р. 
За работната заедница на Советот за истражувач-
ки работи во рударството — Скопје, 

Родопа Јаковлевиќ, е. р. 
За работната заедница на Стопанската комора на 
Македонија — Скопје, 

Сотир Герекаровски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот завод за 
статистика — Скопје, 

Георги Стрезовски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот завод за 
техничка соработка — Скопје, 

Мирјана Лазаревска, е. р. 
За работната заедница на Комитетот за физичка 
култура — Скопје, 

Анѓа Милосавлева, е. р. 
За работната заедница на Републичката комисија 
за верски прашања — Скопје, 

Раденко Божиновски, е. р. 
За работната заедница на Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија — Скопје, 

Георги Трпчевски, е. р. 
За работната заедница на Централниот комитет на 
Сојузот на комунистите на Македонија — Скопје, 

Ацо Јаневски, е. р. 
За работната заедница на Републичката конферен-
ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Македонија — Скопје, 

Ане Јовановски, е. р. 
За работната заедница на Републичката конферен-
ција на Сојузот на младината на Македонија — 
Скопје, 

Јованче Дамјановски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот одбор на 
Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на 
СР Македонија — Скопје, 

Стојмен Величковски, е. р. 
За работната заедница на Републичката заедница 
на вработувањето — Скопје, 

Велика Гавриловска, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот сог.ст за 
прекршоци — Скопје, 

Драгица Кировска, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот општест-
вен правобранител на самоуправувањето — Скопје, 

Нада Митевска, е. р. 
За работната заедница на Јавното обвинителство 

СР Македонија — Скопје, 
Стефанка Стефанова, е. р. 

За работната заедница на Воспитно-поправителниот 
дом за малолетници — Тетово, 

Борис Петровски, е. р. 
За работната заедница на Казнено-поправителниог 
дом Идризово — Скопје, 

Пецо Тодоровски, е. р. 
За работната заедница на Републичкиот секрета-
ријат за внатрешни работи — Скопје, 

Александар Поповски, е. р. 
За работната заедница на Средното училиште за 
внатрешни работи •— Скопје, 

Трајко Стефановски, е. р. 
За Републичкиот одбор на Синдикатот на работ-
ниците од општествените дејности на Маке/^онија 
— Скопје, 

м-р Славко Телевски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

262. 
Врз основа на член 128 од Уставот на СРМ, 

член 22, став 2 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на вработувањето и за материјал-
ното обезбедување за време на привремена без-
работност („Службен весник на СРМ", бр. 20/74) и 
член 10, став 1 алинеја 4 од Самоуправната спо-
годба за здружување на општинските заедници на 
вработувањето во Републичка заедница на вработу-
вањето, Собранието на Републичката заедница на 
вработувањето, на седницата одржана на 9 јуни 
1975 година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

ВРАБОТУВАЊЕТО 

Глава прва 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Републичката заедница на вработувањето (во 

натамошниот текст: Републичка заедница) е инте-
ресна заедница основана од општинските самоу-
правни интересни заедници на вработувањето (оп-
штински заедници) заради остварување одредени 
заеднички потреби и интереси и заради извршу-
вање на работите и задачите утврдени со За-
конот. 

Член 2 
Со овој статут се уредуваат работите од заед-

нички интерес на општинските заедници, начинот 
на одлучувањето за тие работи, делокругот, овла-
стувањата и одговорностите на Собранието и дру-
I итс. органи на Републичката заедница, финанси-
рањето, начинот на' користењето на средствата за 
солидарност и средствата за финансирање дејноста 
па Републичката заедница, организацијата и ра-
ботењето на Стручната служба, постапката за до-
несување на самоуправните општи акти и други пра-
шања од заеднички интерес за општинските заед-
ници. 

Член 3 
Републичката заедница е основана со Самоу-

правната спогодба за здружување на општинските 
заедници на вработувањето во Републичка заедни-
ца на вработувањето (Самоуправна спогодба за 
здружување). 

Член 4 
Називот на Републичката заедница е: „Репуб-

личка заедница на вработувањето — Скопје". 
Седиштето на Републичката заедница е во 

Скопје. 
Член 5 

Републичката заедница има својство на прав-
но лице. 

Во имотните и другите односи спрема трети ли-
ца Републичката заедница ја застапува секретарот 
на Републичката заедница. 

Член 6 
Републичката заедница има свој печат и штем-

бил. 
Печатот има тркалезна форма и ги содржи збо-

ровите напишани на кирилица: „Републичка заед-
ница на вработувањето", а во средината хоризон-
тално „Скопје". 

Печатот на Републичката заедница служи за 
потврдување автентичноста на актите на Републич-
ката заедница и Стручната служба на Републич-
ката заедница кои ги издаваат или ги доставуваат 
до органите, организациите или граѓаните со кои 
службено општат. 

Штембилот е во форма на правоаголник во кој 
е испишано името на Републичката заедница со 
дополнување на број, датум и година. 

Начинот на употребата, бројот, чувањето и ра-
кувањето со печатот и штембилот се регулира со 
самоуправен општ акт. 

Член 7 
Заради задоволување на потребите од кадри 

на стопанството и општествените служби, струч-
ното оспособување и вработување на работните 
луѓе, Републичката заедница соработува со другите 
интересни заедници, државни органи, општестве-
но-политички заедници, организации, организации-
те на здружениот труд и други. 

Член 8 
Работата на Републичката заедница е јавна. 
Републичката заедница за својата работа ги 

известува општинските заедници, организациите и 
јавноста на начин утврден со овој статут и други 
самоуправни општи акти. 

Глава втора 

II. ДЕЛОКРУГ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 9 
Републичката заедница особено: 
—• го следи и проучува движењето на врабо-

теноста и вработувањето, потребите од кадри, про-
фесионалната структура на населението и промени-
те во занимања та, како и дејствувањето на сто-
панските и другите мерки врз вработеноста и вра-
ботувањето во Републиката; 

— учествува во утврдувањето и спроведува-
њето на политиката на вработувањето, презема од-
носно предлага мерки за решавање на проблемите 
во областа на вработеноста и вработувањето; 

— соработува со заедниците за образование и 
другите образовни институции во припремање на 
кадри за потребите на стопанството и општестве-
ните дејности; 

— организира и спроведува меѓуопштинско по-
средување при вработувањето и учествува во ме-
ѓурепубличко посредување; 

— управува со средствата за солидарност наме-
нети за материјално обезбедување и другите пра-
ва на времено безработните утврдени со Самоу-
правната спогодба за здружување; 

— обезбедува материјални и други услови за 
развој на подготовките во областа на народната 
одбрана и се грижи за спроведување на подготов-
ките ; 

— го следи остварувањето на функциите и за-
дачите на општинските заедницр! и предлага мерки 
за унапредување на нивната дејност; 

— врши работи во врска со вработувањето на 
наши работници во странство, кои со сојузен закон 
^ меѓудржавни спогодби и се ставени во надлеж-
ност; 

— регистрира договори за работа на странски 
државјани вработени на територијата на Репуб-
ликата ; 

— води евиденција во областа на трудот утвр-
дена со закон и врши административни и струч-
ни работи од заеднички интерес за општинските 
заедници односно од интерес на Републиката; 

— спогодбено со другите републички и покра-
ински заедници на вработувањето и Сојузното 
биро го утврдува планот за БјЈаоотување на ју-
гословенски работници во странство (бројот, зани-
мањата, квалификациона структура, подрачја од 
кои ќе се вработуваат и др.) и програмата за мер-
ки за враќањето на југословенски граѓани од ра-
бота во странство; 

— им дава стручна помош на општинските за-
едници и стручните служби на општинските заед-
ници и се грижи за применувањето и развојот па 
современите методи на работа во областа на вра-
ботувањето и вработеноста, професионалната ори-
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ентација и стручното оспособување на работните 
луѓе кои бараат вработување; 

— ја утврдува тестовната техника и инструмен-
ти за професионална ориентација и вработувања 
и соработува со други организации заради разви-
вање на овие дејности; 

— го следи и анализира спроведувањето на 
општествените договори и самоуправните спогодби 
во областа на вработувањето; 

— објавува извештаи, публикации, анализи и 
други податоци од работата на општинските заед-
ници и ја развива информативната дејност во вр-
ска со задачите на општинските заедници; 

— врши и други работи од областа на врабо-
тувањето предвидени со Закон и Самоуправната 
спогодба за здружување на општинските заедници 
во Републичка заедница. 

Глава трета 

Ш. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

Член 10 
Со работите на Републичката заедница упра-

вува Собранието на Републичката заедница (со-
брание). 

Изборот и отповикувањето на делегатите во 
Собранието го вршат делегатите во собранијата 
на општинските заедници што вршат и функција 
на делегација. 

Бројот на делегатите што ги делегираат собра-
нијата на општинските заедници во Собранието се 
утврдува сразмерно на бројот на вработените на 
подрачјето на општинската заедница. 

Член 11 
Собранието, по правило, го сочинуваат по еден 

делегат од секоја општинска заедница што е обра-
зувана за подрачје на една општина и по два де-
легати од секоја општинска заедница образувана 
за две или повеќе општини. 

Општинските заедници на чие подрачје се вра-
ботени преку 20.000 работници, во Собранието де-
легираат уште по еден делегат на секои наредни 
20.000 вработени. 

Член 12 
Делегатите на Собранието се избираат за вре-

ме од 4 години. 
Никој не може повеќе од двапати едноподру-

го да биде избран за делегат во Собранието. 

Член 13 
Собранието ги врши следните работи: 
— учествува во утврдувањето и спроведува-

њето на политиката на вработувањето и предлага 
мерки за решавање на проблемите во областа па 
вработеноста и вработувањето; 

— учествува во проучувањето на вработеноста 
и вработувањето, потребите од кадри, професио-
налната структура на населението и промените во 
занимањата, како и дејствувањето на стопанските 
и другите мерки врз вработеноста и вработувањето 
во Републиката и го следи извршувањето; 

— го утврдува рокот во кој организациите се 
должни да ги пријават перспективните потреби од 
работна сила; 

— донесува статут и други самоуправни општи 
акти на Републичката заедница, како и општи акти 
од областа на народната одбрана; 

— ја донесува програмата за работа, финан-
сискиот план и завршната сметка на Републичка-
та заедница; 

— донесува одлука за висината на средствата 
за солидарност и за финансирање дејноста на Ре-
публичката заедница во согласност со Самоуправ-
ната спогодба за здружување на општинските заед-
ници на вработувањето во Републичка заедница на 
вработувањето; 

—• располага со средствата за солидарност на-
менети за материјално обезбедување, стручно ос-
пособување и други права на невработените утвр-
дени со самоуправните спогодби за основање на оп-
штинските заедници; 

— утврдува мерила и критериуми за користење 
на средствата за солидарност; 

— избира претседател и негов заменик; 
— ги избира и отповикува членовите на Из-

вршниот одбор и другите тела на Собранието; 
— ја утврдува програмата за развој на подго-

товките за општонародна одбрана; 
— обезбедува материјални и други средства по-

требни за извршување на задачите од интерес на 
народната одбрана; 

— дава согласност на самоуправниот општ акт 
за организација и систематизација на работните 
места на стручната служба; 

— по потреба утврдува предлог за измена и 
дополнување на Самоуправната спогодба за здру-
жување; 

— го именува и разрешува секретарот па Ре-
публичката заедница; 

— по предлог на Работната заедница на Струч-
ната служба ја утврдува висината на средствата 
потребни за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка на работниците на Стручната служба на Ре-
публичката заедница; 

— го определува износот над кој не може да се 
исплатува паричниот надоместок; 

— ја утврдува стапката и основицата на при-
донесот за вработување што ја плаќаат југосло-
венските работници вработени во странство и ја 
утврдува основицата по која плаќаат придонес за 
вработување работните луѓе што вршат дејност со 
личен труд и средства во лична сопственост; 

— донесува деловник за својата работа; 
— врши и други работи коишто ќе му бидат 

ставени во надлежност. 
Член 14 

Делегатот во Собранието има право: 
— да поднесува предлози на самоуправни и 

други акти и да покренува други прашања од де-
локругот на Собранието; 

— да бара известување од Извршниот одбор но 
Собранието и од Стручната служба на Републич-
ката заедница за извршување на одлуките и за-
клучоците на Собранието; 

— да бара од општинската заедница која го де-
легирала податоци што му се потребни за него-
вата работа во Собранието. 

Делегатот е самостоен во определувањето и гла-
сањето по прашањата за кои се одлучува во Со-
бранието. 

Член 15 
Делегатот во Собранието е должен: 
— при заземањето на ставови по прашањата за 

кои се одлучува во Собранието да постапува во со-
гласност со насоките на општинската заедница, 
како и во согласност со заедничките и општите оп-
штествени интереси и потреби; 

— да води сметка за интересите на другите са-
моуправни организации и заедници и пошироките 
општествени интереси и потреби; 

— за работата на Собранието и за својата ра-
бота да го известува собранието на општинската 
заедница. 

Член 16 
Делегатот во Собранието за својата работа е 

одговорен пред Собранието на општинската заед-
ница и пред Собранието на Републичката заед-
ница. 

Член 17 
Делегациите што избираат делегати во Собра-

нието ги имаат особено следните права и долж-
ности: 

— да учествуваат преку делегатите во цело-
купната работа и во одлучувањето на Собранието; 

— да ја следат работата на делегатите во Со-
бранието и работата на Собранието и ја известу-
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ваат општинската заедница за прашањата што се 
претресуваат и за кои се одлучува во Собранието; 

— да ги изнесуваат пред општинските заедни-
ци прашањата што се од посебен интерес за оп-
штинската заедница и за работните луѓе; 

— преку делегатите даваат иницијативи за раз-
гледување на одделни прашања и поднесуваат 
предлози за донесување на самоуправни општи ак-
ти во Собранието; 

— ги разгледуваат со делегатите во Собранието 
прашањата од интерес за општинските заедници за 
кои се одлучува во Собранието, заради заземање 
ставови во Собранието и договорањето со другите 
делегати; 

— врши и други работи во односите со другите 
самоуправни организации и заедници за кои основ-
ната самоуправна и друга организација односно 
заедница ќе ги овласти со овој акт. 

Член 13 
На делегатите на Собранието мандатот може да 

ки престане и пред истекот на времето за кое се 
избрани и тоа: 

— со уважување на оставката; 
— со отповикување; 
— со престанок на својството делегат во оп-

штинската заедница; 
—• ако со правосилна судска пресуда е осуден 

на казна затвор во траење подолго од (5 месеци 
или на друга потешка казна; 

— ако настапи случај на неспоивост на функ-
цијата на делегатот со друга функција односно 
служба. 

Член 19 
Делегатот на Собранието ги има следните пра-

ва и должности: 
— да избира и да биде избран во органите на 

Собранието; 
— да учествува во работата на Собранието и 

органите на Собранието во кои е избран; 
— да покренува иницијатива за разгледување 

на определени прашања; 
— за извршување на своите права и должно-

сти да бара од Стручната служба податоци што му 
се потребни за работа во Собранието и неговите 
органи; 

—• да го известува Собранието на општинската 
заедница кое го делегирало за својата работа и за 
одлуките и ставовите на Собранието; 

— врши и други права и должности според 
други прописи. 

Член 20 
Собранието од редот на своите делегати избира 

претседател и негов заменик. 
Претседателот на Собранието се избира на 

предлог од кандидационата комисија по претходна 
консултација со општествено-политичките органи-
зации. 

Член 21 
Претседателот на Собранието во рамките на 

своите надлежности особено ги врши следните ра-
боти: 

— го претставува Собранието на Републичката 
заедница; 

•—• ги свикува седниците на Собранието и прет-
седава на седниците; 

— ја усогласува работата на Собранието и не-
говите органи; 

— се грижи за припремата на седниците на 
Собранието; 

— се грижи за извршувањето на одлуките и за-
клучоците на Собранието и другите самоуправни 
органи на Собранието; 

— се грижи Собранието во расправањето на 
одделни прашања да ги земе предвид поднесе-
ните и прибавените мислења и предлози; 

— ги потпишува актите што ги донесува Со-
бранието; 

— врши и други работи кои со овој статут и со 
Деловникот за работа на Собранието ќе му бидат 
ставени во надлежност. 

Член 22 
За својата работа претседателот е одговорен на 

Собранието на Републичката заедница и на оп-
штествената заедница. 

Член 23 
Седниците на Собранието ги свикува претсе-

дателот на Собранието по своја иницијатива или но 
предлог на една третина од делегатите на Собра-
нието, Извршниот одбор или секретарот на Ре-
публичката заедница. 

Во случај претседателот да не го свика Собра-
нието во рок од 15 дена од поднесениот предлог, 
Собранието го свикуваат предлагачите. 

Член 24 
Во случај на престанок на мандатот на делега-

тите на Собранието на еден од начините наведени 
во претходниот член, на нивно место се избираат 
нови со дополнителни избори. 

Член 25 
Собранието полноважно одлучува ако за пред-

логот на одлуката се изјаснат мнозинството на си-
те делегати на Собранието. 

Член 26 
Функцијата па делегатите на Собранието во 

Собранието и неговите органи е почесна опште-
ствена функција. 

На делегатите на Собранието и неговите орга-
ни им припаѓа надоместок на патни и дневни тро-
шоци. 

Условите за остварување на надоместоците и 
нивната висина Собранието ги регулира со посебни 
одлуки. 

Член 27 
Извршен орган на Собранието е Извршниот 

одбор. 
Членовите на Извршниот одбор ги избира Со-

бранието од своите редови. 

Член 28 
Извршниот одбор има претседател, заменик 

претседател и 9 члена, избрани од редот на деле-
гатите на Собранието. 

Извршниот одбор на Собранието избира прет-
седател и заменик на претседателот. 

Член 29 
Мандатот на претседателот, неговиот заменик и 

на членовите на Извршниот одбор трае 4 години. 
Никој не може да биде избран повеќе од два-

пати едноподруго за член на Извршниот одбор. 

Член 30 
Претседателот, во соработка со секретарот на 

Републичката заедница, ги припрема и свикува сед-
ниците на Извршниот одбор и врши други работи 
кои му се ставени во надлежност со овој статут 
и Деловникот. 

Член 31 
Извршниот одбор: 
— утврдува предлози на материјали, одлуки и 

заклучоци кои ги разгледува и донесува Собрани-
ето, ако тоа не го прави друг орган на Собра-
нието ; 

— утврдува предлози на тумачење на актите 
кои ги донесува Собранието: 

—• ги утврдува пречистените текстови на само-
управните општи акти кои ги донесува Собранието; 

— одлучува за службените патувања во стран-
ство на делегатите во Собранието и на другите ли-
ца кои ќе ги одреди Извршниот одбор; 

— поднесува извештај за својата работа на Со-
бранието; 

— покренува иницијатива за донесување на са-
моуправни општи акти и други акти од надлежност 
на Собранието; 

— го утврдува предлог финансискиот план и 
завршната сметка на Републичката заедница и 
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другите самоуправни и други акти што ги донесу-
ва Собранието; 

— донесува одлука за располагање со сред-
ствата за солидарност и за финансирање дејноста 
на Републичката заедница до висината утврдена со 
самоуправен општ акт; 

— се грижи за правилно и навремено спроведу-
вање на одлуките и заклучоците на Собранието; 

— непосредно се грижи за организацијата и 
спроведувањето на подготовките за народна одбра-
на во Стручната служба; 

— на Собранието му предлага мерки за развој 
на подготовките за одбрана во областа на врабо-
тувањето; 

— се грижи за извршување на другите задачи 
во спроведувањето на подготовките за народна од-
брана на Републичката заедница; 

— ги разгледува поплаките за работата на 
Стручната служба и ги известува подносителите на 
поплаките за резултатот од истите; 

— врши и други работи што ќе му бидат ставе-
ни во надлежност од Собранието. 

Член 32 
Постојано тело на Собранието е Комисијата за 

избор и именување. 
Комисијата за избор и именување има претсе-

дател и 4 члена избрани за време од 4 години на 
првата седница на која се конституира Собра-
нието. 

Член 33 
Комисијата за избор и именување ја спроведу-

ва постапката за избор, именување и разрешување 
на секретарот на Републичката заедница, ги пре-
тресува сите прашања во врска со изборите, имену-
вањата и разрешувањата од надлежност на Со-
бранието и му поднесува на Собранието предлози 
за избор, именување и разрешување. 

Член 34 
Контролата над работата на извршниот одбор 

и другите органи на Собранието и Стручната служ-
ба ја врши Комисијата за контрола (во натамош-
ниот текст: комисија), како постојано тело на Со-
бранието. 

Член 35 
Комисијата има 9 члена. 
Членовите на Комисијата ги избира Собрание-

то од редот на делегатите на Собранието и делега-
тите на собранијата на општинските заедници. 

Член 36 
Комисијата врши контрола во спроведувањето 

на самоуправните општи акти на Републичката за-
едница и усогласеноста на самоуправните општи 
акти со закон, Самоуправната спогодба за здружу-
вање и со овој статут. 

Член 37 
Комисијата за својата работа одговара на Со-

бранието. 
Комисијата го известува Собранието и неговите 

органи за своите наоди, за спроведувањето на само-
управните општи акти, за законитоста во работата, 
со цел да се преземат соодветни мерки заради от-
клонување на утврдените негативни појави. 

Собранието е должно да ги разгледа забелеш-
ките и предлозите од Комисијата и за истите да се 
изјасни на првата наредна седница. 

Член 38 
Републичката заедница има секретар. 
Секретарот на Републичката заедница го име-

нува и разрешува Собранието на предлог од Коми-
сијата за избор и именување по претходна со-
гласност од општествено-политичките организации, 

Секретарот на Републичката заедница се име-
нува за време од 4 години, а по истекот на тој рок 
може повторно да биде именуван. 

Личниот доход на секретарот на Републичката 
заедница го определува Собранието, во согласност 
со општествените договори и самоуправните спогод-
би за распределба на личните доходи. 

Член 39 
Секретарот на Републичката заедница ги вр-

ши особено следните работи: 
— се грижи за правилно и навремено спрове-

дување на одлуките и заклучоците на самоуправ-
ните органи на Републичката заедница; 

— ја застапува Републичката заедница и 
Стручната служба во имотно-правни односи со дру-
ги органи и организации; 

— му помага на претседателот на Собранието 
и на претседателот на Извршниот одбор во подгот-
вувањето на седниците на Собранието на Изврш-
ниот одбор; 

— се грижи за унапредување на работата, за 
ефикасно, економично и рационално работење па 
Републичката заедница и Стручната служба; 

— одговорен е за наменско користење и тро-
шење на средствата со кои ракува Стручната служ-
ба врз основа на закон, самоуправните општи и 
/Фуги акти на Републичката заедница; 

— склучува договори согласно овластувањето 
на органите на Републичката заедница и работната 
заедница на Стручната служба; 

— донесува решенија за кои со закон, овој 
статут и другите самоуправни општи акти е овла-
стен; 

— презема мерки и се грижи за извршување на 
задачите од народната одбрана; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност со самоуправните општи акти 
на Републичката заедница. 

Секретарот на Републичката заедница е наред-
бодавец за извршување на финансискиот план на 
Републичката заедница. 

Член 40 
Секретарот на Републичката заедница е дол-

жен да го предупреди Собранието и неговите из-
вршни органи, ако самоуправен општ акт или друг 
акт е во спротивност со закон, друг пропис донесел 
Ј-«рз основа на закон, општествен договор, самоу-
правна спогодба, Самоуправната спогодба за здру-
жување и Статутот на Републичката заедница. 

Ако и по предупредувањето органот остане при 
својата одлука секретарот на Републичката заедни-
ца е должен веднаш да го извести Републичкиот 
општествен правобранител на самоуправувањето. 

Член 41 
Секретарот на Републичката заедница истовре-

мено раководи со Стручната служба и во тоа свој-
ство ги врши особено следните работи: 

— ја претставува стручната служба; 
— се грижи за законито, правилно и ефикасно 

работење на Стручната служба; 
— се грижи за навремено спроведување на од-

луките и заклучоците на самоуправните органи на 
работната заедница на Стручната служба на Ре-
публичката заедница; 

— се грижи за објавување на актите што ги до-
Ехесува Собранието. 

Член 42 
Ако секретарот на Републичката заедница најде 

дека општ или поединечен акт кој е донесен од 
работната заедница на Стручната служба, освен по-
единечните акти донесени во управна постапка и 
актите за кои во одлучувањето е предвидена над-
лежност на судот, е спротивен на закон односно 
друг пропис, општествен договор, самоуправна спо-
годба или самоуправен општ акт на Републичката 
заедница или работната заедница, ќе го предупреди 
органот кој го донел таквиот акт. Ако и по пре-
дупредувањето органот остане при својата одлука, 
секретарот е должен да му предложи на Собра-
нието да го сопре извршувањето на таквиот акт. 
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Член 43 
Секретарот во случај на отсутност или спре-

ченост го заменува лице што од редот на рако-
водните работници на Стручната служба, по пред-
лог од секретарот, ќе го определи Собранието. 

Стручна служба 

Член 44 
За вршење на стручните, финансиските и ад-

министративните работи Републичката заедница 
има Стручна служба. 

Член 45 
Стручната служба работите и задачите од над-

лежност на Републичката заедница ги извршува 
преку следните организациони единици: 

— сектор за професионална ориентација, струч-
но оспособување и посредување при вработувањето; 

— сектор за анализи, евиденција и статистика; 
—• сектор за организационо-правни и општи 

работи и 
— одделение за финансии. 
Во секторите, по потреба, со Правилникот за 

организација на Стручната служба можат да се 
утврдуваат одделенија. 

Надлежноста на организационите единици се 
утврдува со самоуправниот општ акт за организа-
м а и систематизација на Стручната служба. 

Член 46 
Заради остварувањето на своите самоуправни 

и други права работниците на Стручната^ служба 
се конституираат како работна заедница, без свој-
ство на правно лице. 

Член 47 
Работниците на Стручната служба самостојно 

и самоуправно: 
— одлучуваат за органите на работната заедни-

ца и за други прашања на самоуправувањето; 
— одлучуваат за воспоставување на граѓанско-

лравен однос; 
— ги донесуваат општите акти со кои се регу-

лираат меѓусебните односи на работниците, одго-
ворноста на работниците, внатрешната распредел-
ба на средствата наменети за лични доходи и 
заедничка потрошувачка и други прашања од об-
ласта на меѓусебните односи во работната заедница 
на Стручната служба; 

— донесуваат одлуки за извршување на делот 
од финансискиот план на Републичката заедница 
што се однесува на Стручната служба; 

— го донесуваат самоуправниот општ акт за 
организација и систематизација на работните места 
на Стручната служба, во согласност со Собранието 
на Републичката заедница; 

— ги разгледуваат проблемите на стручната 
служба и преземаат мерки за нејзино унапреду-
гавање; 

— решаваат по приговори на работниците во 
врска со правата од работата; и 

— вршат и други работи кои им се ставени во 
надлежност со постојните прописи, овој статут и 
другите самоуправни општи акти на Републичката 
заедница и на работната заедница на Стручната 
служба. 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ 

Член 48 
Средствата за солидарност и за финансирање 

дејноста на Републичката заедница се остваруваат 
од делот на придонесот за вработување што го из-
двој упат општинските заедници, од приходи што се 
остваруваат по спогодби или договори со други 
заедници и организации и од други извори. 

Член 49 
Општинските заедници од придонесот за врабо-

тување издвојуваат средства за солидарност и за 
финансирање дејноста на Републичката заедница. 

Средствата за солидарност и за финансирање 
дејноста на Републичката заедница се утврдуваат 
секоја година со одлука на Собранието а врз основа 
на пресметка на трошоците за кои се наменети овие 
средства во текот на годината. 

Нацрт одлуката од 'претходниот став, по пред-
лог од Извршниот одбор, ја утврдува Собранието 
и ја доставува на мислење до општинските заед-
ници кои се должни да се изјаснат во рок од 20 
дена. 

По истекот на рокот од претходниот став, Из-
вршниот одбор на Собранието ги разгледува пред-
лозите и мислењата од општинските заедници и го 
утврдува предлогот на одлуката. 

По приемот на предлогот од претходниот став 
Собранието пристапува кон донесување на одлу-
ката. 

Член 50 
Вкупните средства на Републичката заедница 

се користат за: 
1. солидарност, и 
2. финансирање дејноста на Републичката за-

едница. 
Член 51 

Средствата за финансирање дејноста на Ре-
публичката заедница првенствено се користат за: 

— работа на самоуправните органи на Репуб-
личката заедница; 

— за лични доходи и заедничка потрошувачка 
на работниците на Стручната служба; 

— за финансирање други дејности на Републич-
ката заедница утврдени со Законот и Самоуправ-
ната спогодба за здружување. 

Член 52 
Финансискиот план на Републичката заедница 

за секоја календарска година се донесува до кра-
јот на тековната година за наредната година. 

Ако финансискиот план не се донесе во рокот 
утврден во претходниот став, ќе се донесе одлука 
за привремено финансирање на Републичката за-
едница најдолго за период од 3 месеци, а најмал-
ку до една четвртина од вкупниот износ на сред-
ствата по завршната сметка од претходната година. 

Член 53 
Средствата за лични доходи и заедничка потро-

шувачка на Стручната служба се водат на посеб-
ни сметки при СОК. 

Член 54 
Во текот на годината се составуваат периодич-

ни пресметки а по истекот на календарската го-
дина се донесува завршна сметка за сите сред-
ства на Републичката заедница и завршна смет-
ка на Стручната служба која е составен дел на за-
вршната сметка на Републичката заедница. 

V. ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ 

Член 55 
Поаѓајќи од непосредните и трајни интереси на 

општинските заедници во областа на вработува-
њето и вработеноста, Републичката заедница, со-
гласно со Општествениот план за развој на Репуб-
ликата, донесува Програма за работа. 

Програмата за работа од претходниот став Со-
бранието ја донесува секоја година. 

Програмата за среднорочен развој се донесува 
по претходно прибавено мислење од општинските 
заедници. 

Член 56 
Програмата за работа на Републичката заедни-

ца се донесува во рамките на правата и должнос-
тите утврдени со Уставот, законите, општествени-
те договрри, Самоуправната спогодба за здружу-
вање, овој статут и другите самоуправни општи 
акти. 

Член 57 
Програмата за работа особено ги содржи ра-

ботите од интерес за вработувањето, материјалното 
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обезбедување на невработените, стручното оспо-
собување и преквалификација, професионалната 
ориентација, организационо-правните, аналитички-
те, финансиско-материјалните работи, работите што 
се однесуваат на развојот на Републичката и оп-
штинските заедници, стручните служби и др. 

VI. НАРОДНА ОДБРАНА 

Член 58 
Во согласност со концепцијата за општонарод-

на одбрана и плановите и одлуките од надлежните 
органи на општествено-политичките заедници, Ре-
публичката заедница ги организира и спроведува 
подготовките во областа на народната одбрана. 

Член 59 
Републичката заедница спроведува подготовки 

за народна одбрана, презема мерки за општона-
роден вооружен отпор и работа во услови на војна 
и обезбедува материјални и други услови потреб-
ни на народната одбрана. 

Носители на организирањето и спроведување-
во на припремата во Републичката заедница се: 

— Собранието, и 
— Работната заедница на Стручната служба. 

Член 60 
Надлежноста на Работната заедница на Струч-

ната служба во областа на народната одбрана се 
утврдува со самоуправен општ акт на работната 
заедница на Стручната служба. 

Член 61 
Раководител на подготовките во областа на на-

родната одбрана е секретарот на Републичката за-
едница, а неговиот заменик го одредува Собранието. 

Член 62 
Како раководител на подготовките во областа 

на народната одбрана, секретарот на Републичка-
та заедница ги врши особено следните работи: 

— се грижи за организирањето и спроведува-
њето на подготовките за народна одбрана и одлу-
ките на надлежните органи кои се однесуваат на 
подготовките на народна одбрана, мерките за оп-
штонароден отпор и работа во случај на војна; 

— го изработува предлог-планот за подготов-
ките за народната одбрана; 

—• во случај на непосредна воена опасност ги 
организира и спроведува пропишаните мерки, а 
во случај на мобилизација или воена состојба орга-
низира и непосредно раководи со припремите за 
работа на Републичката заедница во воена со-
стојба; 

— се грижи за заштита на тајноста на народ-
ната одбрана во Републичката заедница и Струч-
ната служба; 

— му поднесува извештај на Собранието и на 
надлежните републички органи за состојбата и про-
блемите на подготовките за одбрана. 

VII. САМОУПРАВНА РАБОТНИЧКА 
КОНТРОЛА 

Член 63 
Заради остварување и заштита на своите са-

моуправни права работниците во Стручната служ-
ба имаат право и должност да остваруваат само-
управна работничка контрола, непосредно, преку 
органите на управувањето и комисијата за само-
управна работничка контрола. 

Општиот акт за самоуправната работничка кон-
трола го донесува работната заедница на Струч-
ната служба. 

УШ. ДЕЛОВНА ТАЈНА 

Член 64 
Како деловна тајна на Републичката заедница 

се сметаат документите и податоците чие соопште-
ние надвор од Републичката заедница би и нанесло 
или би можело да и нанесе штета на Републичката 
заедница и општинските заедници. 

Член 65 
Како деловна тајна се сметаат особено доку-

ментите и податоците: 
— кои органите на Републичката заедница ќе 

ги прогласат како деловна тајна; 
— кои содржат понуди за конкурс или лици-

тација, се додека не се објават резултатите од кон-
курсот односно лицитацијата; 

— сите документи и податоци што се однесу-
ваат на народната одбрана. 

Кога Собранието одлучува за прашањата од 
претходниот став може да одлучи седницата да се 
одржи без присуство на јавноста. 

Член 66 
Документите и податоците кои содржат делов-

на тајна може на надлежните лица и организации 
да им ги даде секретарот на Републичката^ заед-
ница или работниците на Стручната служба кои 
тој посебно ќе ги овласти, доколку со посебни про-
писи не е поинаку одредено. 

IX. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА И ИНФОРМИРАЊА 

Член 67 
Работата на Републичката заедница е јавна и 

мора да им биде достапна на општинските заед-
ници, организациите на здружениот труд и гра-
ѓаните. 

Член 68 
За својата работа Републичката заедница ги за-

познава општинските заедници преку билтен нп 
Републичката заедница, а организациите на здру-
жениот труд, општествено-политичките заедници и 
организации и граѓаните преку средствата за јавно 
информирање. 

X. СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 69 
Покрај Статутот, Собранието донесува: правил-

ници, деловници, одлуки, заклучоци, програми, фи-
нансиски планови и други самоуправни општи 
акти. 

Со правилниците и одлуките се регулираат пра-
шања за кои со закон и овој Статут е предвидено 
да се регулираат со самоуправниот општ акт. 

Со деловникот се регулира начинот на работата 
на Собранието на Републичката заедница и него-
вите органи. 

Член 70 
Постапка за донесување нов статут на Репуб-

личката заедница односно за измена и дополну-
вање на постојниот статут се покренува: 

— по одлука на Собранието; 
— по предлог на Извршниот одбор на Собра-

нието ; 
— по предлог од работната заедница на Струч-

ната служба. 
Предлогот за покренување на постапка од точ-

ката 2 и 3 од претходниот став се поднесува во 
писмена форма со потребно образложение. 

Член 71 
Предлогот за донесување статут на Републич-

ката заедница односно за измена и дополнување 
на постојниот статут го разгледува Извршниот одбор 
и му го доставува на Собранието за одлучување, 
со свое мислење. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



14 јули 1976 

Нацртот на Статутот на Републичката заедница 
односно измената и дополнувањето на Статутот на 
Републичката заедница го подготвува Извршниот 
одбор на Собранието во соработка со Стручната 
служба на Републичката заедница. 

Член 72 
Нацртот на Статутот односно измената и допол-

нувањето на Статутот на Републичката заедница го 
утврдува Собранието на Републичката заедница и 
го доставува на разгледување на: 

— Извршниот совет на Собранието на СРМ; 
— Републичката конференција на ССРНМ; 
— Републичката конференција на Сојузот на 

синдикатите; 
— Републичката конференција на Сојузот на 

социјалистичката младина; 
— општинските заедници на вработувањето. 
Разгледувањето од претходниот став трае 30 

дена. 
По истекот на рокот од претходниот став, Из-

вршниот одбор на Собранието ги разгледува даде-
ните предлози и го утврдува текстот на предлогот 
на новиот статут односно предлогот за измена и 
дополнување на Статутот на Републичката заед-
ница. 

По приемот на предлогот од претходниот став 
Собранието пристапува кон неговото донесување. 

Статутот, односно измената и дополнувањето на 
Статутот, е донесен ако за тоа гласале мнозинство-
то од делегати од вкупниот број делегати на Со-
бранието. 

Член 73 
Статутот на Републичката заедница влегува во 

сила осмиот ден од објавувањето на Одлуката на 
Собранието на СРМ за потврдување на овој ста-
тут во „Службен весник на СРМ". Самоуправните 
општи акти не можат да се применуваат пред да 
се објават на соодветен начин. 

Самоуправните општи акти влегуваат во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето. 

Член 74 
Општите акти што ги донесува Собранието ги 

потпишува претседателот на Собранието или него-
виот заменик. 

Член 75 
Статутот и другите општи акти ги чува Струч-

ната служба. 

Член 76 
Задолжително толкување на одделни одредби 

на овој статут и другите самоуправни општи акти 
дава Собранието на Републичката заедница, по 
предлог од Извршниот одбор. 

Пречистен текст на самоуправните општи акти 
донесува Извршниот одбор. 

Член 77 
Постапката за донесување на општите акти се 

утврдува со Деловникот за работа на Собранието на 
Републичката заедница. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 78 
До донесувањето на општите акти на Репуб-

личката заедница и на Стручната служба ќе се 
применуваат општите акти на Републичката заедни-
ца за работите на вработувањето и Републичкиот 
завод за вработување — Скопје и самоуправните 
спогодби, доколку не се во спротивност со Закон, 

Самоуправната спогодба за здружување, овој статут 
и други припиен, но најкасно во рок од 6 месеци 
од влегувањето во сила на овој статут. 

Член 79 
Овој статут влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето на Одлуката на Собранието 
на СРМ за потврдување на овој статут во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 01-654 
10 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Републич-
ката заедница на вработува-

њето, 
Миливој Димитровски, е. р, 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Атанас Најдовски од Битола, сега во Австрали-
ја со стан 194 Голд Ст. Дер Парк — Мелбоурн, под-
несе тужба до овој суд за развод на брак против 
Трна Најдовска од Австралија, сега со непознато 
место на живеење. 

Бидејќи тужената Трна е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
во овој суд или да одреди свој застапник. Во спро-
тивно на истата ќе и биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 436/76. 
(63) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд води процес за укинување на за-
конско издржување за лицето Милошевски Атов 
Сандре од Тетово, ул. „Браќа Миладиновци" бр. 
306, против Милошевска Сандрева Љубица од село 
Одри, општина Тетово, а сега со непозната адреса 
во САД. 

Се повикува тужената Љубица во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот да се јави во су-
дот или да ја соопшти својата адреса. Во спротив-
но постапката ќе се оконча преку поставен ста-
рател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 83/76. (62) 

СОДРЖИНА 
Страна 

262. Завршна сметка за извршување на Ре-
публичкиот буџет за 1975 година — — 601 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

261. Самоуправна спогодба за заедничките ос-
нови и мерила за стекнување и распре-
делба на средствата за лична и заеднич-
ка потрошувачка во работните заедници 
на републичките органи и општествено-
политички организации, Републичката 
заедница на вработувањето и Стопан-
ската комора на Македонија — — — 603 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

262. Статут на Републичката заедница на 
вработувањето — — — — — — — 610 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Стр. 616 — Вр. 23 


