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396. 
Врз основа на член 16 од Законот за Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија („Службе^ 
весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет на сед-
ницата одржана на 7 м а ј 1986 година донесе 

Д Е Л О В Н И К 

ЗА РАБОТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-

КЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник, во согласност со Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и со Законот 
за Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија и други закони, поблиску се утврдува внатреш-
ната организација и се уредува начинот на рабо-
тење на Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Советот) и на него-
вите работни тела, начинот на остварување на односите 
на Советот со Собранието на СР Македонија и другите 
органи, односите и соработката на Советот со дру-
гите организации и заедници, како и други праша-
ња од значење за работата и организацијата на Со-
ветот. 

Член 2 
Заради остварување на своите функции и зада-

чи, Советот донесува програми и планови за своја-
та работа. 

Член 3 
Советот работи и одлучува на седници. 
Работата на Советот е јавна. 
Советот преку печатот и другите средства за 

јавно информирање ја известува јавноста за својата 
работа и мерките кои ги предлага или ги, презема 
во хогласност со Законот и со, овој деловник. 

По исклучок, може да одлучи определено пра-
шање да се претресува без присуство на јавноста, 
ако тоа го бараат интересите на безбедноста, од-
браната на земјата или други општествени интереси. 

Заради остварување на општествено влијание 
на работата на Советот, посебно во поглед на од-
говорноста за спроведување на политиката и за из-
вршување на законите и другите прописи и општи 
акти на Собранието на СР Македонија, како и во 
постапката за предлагање акти, мерки и ставови, 
Советот користи разни облици и методи на рабо-
та (консултации, размена на мислења и ел.), со кои 
создава услови за влијание на интересите и потре-
бите на работните луѓе и граѓаните, самоуправните 
организации и заедници, општествено-политичките 
организации и научните, и стручни организации. 

Член 4 
Одредбите на овој деловник соодветно се при-

менуваат и при работа на Советот во случај на не-
посредна воена опасност, во војна и во други вон-
редни околности, ако со овој деловник. или со друг 
општ акт не е поинаку уредено. 

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ И СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ 

1. Претседател на Советот 

Член 5 
Претседателот на Советот: 
— го претставува Советот; 
— свикува седници на Советот и на нив прет-

седава; 
— ги потпишува* прописите и другите општи и 

поединечни акти што ги донесува Советот и се гри-
жи за нивно спроведување; 

— се грижи за обезбедување на колективна ра-
бота, одлучување и одговорност во работата на Со-
ветот; 

— се грижи за остварување на соработка на Со-
ветот со другите органи, организации и заедници 
по прашањата од заеднички интерес; 

— се грижи за спроведување на заклучоците на 
Советот,-

— се грижи за извршување на Програмата и на 
плановите за работа на Советот; 

— се грижи за усогласување на работата на Со-
ветот со работата на соборите на Собранието и на 
работните тела на Собранието и на соборите и за 
учеството на членовите на Советот во нивната ра-
бота; 

— се грижи за координирање на работата на ре-
публичките органи на управата и републичките ор-
ганизации ; 

— обезбедува известување на Претседателството 
на СРМ за прашања од општополитичко значење за 
кои одлучува Советот; 

— врши и други работи во согласност со Уста-
вот, закон и овој' деловник. 

Член 6 
Во случај на отсутност или спреченост, претсе-

дателот на Советот го заменува потпретседателот на 
Советот, според редоследот што ќе го утврди Со-
ветот. 

Член 7 
На претседателот на Советот во вршењето на не-

говите права и должности му помагаат претседате-
лите на Советот. 

Претседателот на Советот може да им довери на 
потпретседателите на Советот вршење на одделни 
работи што произлегуваат од неговите права и 
должности. 

Потпретседателите на Советот се грижат за из-
вршување на работите од надлежност на Советот и 
остваруваат работна координација на републичките 
органи на управата и републичките организации пс 
одделни' прашања за кои ќе ги задолжи Советот. 

2. Членови на Советот 

Член 8 х 
Членовите на Советот имаат право и должност 

да присуствуваат на седниците на Советот, да пред-
лагаат претресување на одделни прашања од над-
лежност на Советот, да учествуваат во претресува-
њето и одлучувањето за прашања за кои се распра-
вало на седница на Советот, да даваат иниција-
тива , за подготвување, на закони и други прописи 
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кои ги предлага Советот и прописи и други акти 
што ги донесува Советот, да бидат во тек со под-
готвувањето " на одредени материјали и да бидат за-
познати со можните решенија и алтернативи, да му 
предлагаат на Советот утврдување на начелни ста-
вови и насоки за работата на републичките органи 
на управата и републичките организации, да уче-
ствуваат во работата на телата на Советот во кои 
се членови и да вршат други работи од надлежност 
на Советот во согласност со Уставот, Законот и овој 
деловник и заклучоците на Советот. 

Членовите на Советот имаат право, во согласност 
со овој деловник да учествуваат и во работата на 
работните тела на Советот во кои не се членови и 
да изнесуваат мислења и предлози за прашањата за 
кои се расправа на седниците на тие работни тела. 

Секој член на Советот има право да бара Сове-
тот да заземе став по прашањето од значење за 
спроведување на утврдената политика за извршува-
ње на законите и другите прописи и општи акти. 

Член 9 -
Член на Советот има право и должност во со-

гласност со ставот на Советот да го претставува Со-
ветот во Собранието. 

Членовите на Советот кои Советот ги определил 
за претставници на Советот, имаат право и дол-
жност да присуствуваат на седниците на соборите на 
Собранието и нивните работни тела и седници 
на работните тела ' на Собранието, како и на сед-
ниците на собранијата на самоуправните интересни 
заедници кои рамноправно одлучуваат со надлежни-
те собори на Собранието. 

Советот кога ќе определи повеќе членови на 
Советот за свои претставници во Собранието, распо-
ред за присуствување на претставниците на Советот 
на одделни седници на надлежните тела во Собра-
нието врши првоименуваниот претставник. Во случај 
на спреченост поради итна и неодложна работа, пр-
воименуваниот претставник си обезбедува замена од 
редот на другите определени претставници. Ако и 
другите претставници се спречени, првоименуваниот 
претставник го известува Советот на првата седница 
на која се одредува-нов претставник. Доколку седни-
цата на Советот не се одржи пред седницата на ко-
ја претставникот треба да присуствува, нов претстав-
ник определува претседателот на Советот. 

Членовите на Советот, по овластување од Сове-
тот, го претставуваат Советот пред други органи, 
организации и заедници и на јавни културни и дру-
ги манифестации: 

Член 10 
Советот му дава насоки за работа на членот на 

Советот што ќ е го определи да го претставува. 
Секој член на Советот лично е одговорен за сво-

јата работа и за работата на Советот во согласност 
со своите права и должности. 

Членот на Советот е одговорен за застапувањето 
и спроведувањето на ставовите на Советот и за сите 
работи кои ќе му ги довери Советот должен е да 
го известува за нивното извршување. 

Член 11 
Членовите на Советот што раководат со репуб-

личките органи на управата се одговорни за спро-
ведувањето на ставовите на Советот во работата на 
тие органи и за навремено покренување пред Со-
ветот прашања од надлежност на Советот што спа-
ѓаат во областа за која е основан органот на упра-
вата со кој раководат. 

Членовите на Советот што раководат со репуб-
личките органи на управата се должни, по своја 
иницијатива или по барање од Советот, да го изве-
стуваат Советот за состојбата во областа за која е 
основан органот со кој раководат, за спроведува-
њето на политиката и за извршувањето на пропи-
сите во таа област, како и за извршувањето на за-
клучоците на Советот и на другите задачи што им 
ги доверил Советот. 

Член 12 
Членовите нц Советот уживаат имунитет од де-

нот на изборот до денот на разрешувањето од долж-
носта член на Советот. 

Барањето одобрение за притворање член на Со-
ветот или за поведување на кривична постапка, ка-
ко и известувањето дека членот на Советот е прит-
ворен односно дека против него е поведена кри-
вична постапка, му се -доставува на претседателот па 
Советот. 

Барањето односно извештајот на надлежниот ор-
ган за притворање односно за поведување на кри-
вична постапка против член на Советот претходно 
го разгледува Комисијата за кадровски и админи-
стративни прашања на Советот и му поднесува пре-
длог на Советот. 

За седницата на Комисијата за кадровски и- ад-
министративни прашања на Советот се известува и 
членот на Советот на кого се однесува барањето 
односно известувањето. 

Член 13 
Член на Советот не може ^да биде притворен 

без одобрение од Советот, ниту доколку се пови-
кува на имунитет против него може да се поведе 
кривична постапка без одобрение од Советот. Член 
на Советот - може да биде притворен без одобрение 
од Советот само доколку е затечен во вршење кри-
вично дело за кое е пропишана казна затвор во тра-
ење подолго од 5 години. 

Член 14 
По барањето од надлежниот орган за спрове-

дување на постапка, Советот одлучува дали ќе даде 
или нема да даде одобрување за поведување кри-
вична постапка или за продолжување на истрагата 
односно согласност за притворање или задржување 
во притвор на член на Советот. 

По примениот извештај за поведената кривична 
постапка против член на Советот кој не се повикал 
на имунитетот. Советот може да го воспостави иму-
н и т е т н о т о право на членот на Советот, доколку тоа 
е потребно поради вршење на неговата функција . 

За работите од ставовите 1 и 2 на овој член, 
Советот одлучува на првата наредна седница по при-
мањето на барањето односно извештајот. 

За одлуките од ставовите 1 и 2 на овој член, 
Советот ќе го извести надлежниот орган заради пос-
тапување според прописите. 

,Член 15 
На членовите на Советот им се издава легити-

мација. 
Покра ј податоците за идентитетот на членот на 

Советот, легитимацијата ги содржи и имунитетните 
и .другите права на членот на Советот што тој може 
да ги оствари врз основа на легитимацијата. 

Легитимациите на членовите на Советот ги пот-
пишува претседателот на Собранието. 

3. Секретар на Советот 

Член 16 
Секретарот на Советот ги врши работите опре-

делени со Законот за Извршниот совет и со овој 
деловник, како и другите работи што ќе му ги до-
вери Советот или претседателот на Советот 

Член 17 
Секретарот на Советот, во согласност со упат-

ствата на претседателот на Советот, ги врши рабо-
тите во врска со подготвувањето на седниците на 
Советот, се грижи за обезбедувањето и доставува-
њето на материјалите потребни за работа на Со-
ветот и на неговите работни тела, за доставувањето 
на заклучоците на Советот до надлежните репуб-
лички органи на управата и до другите органи и 
организации, за извршувањето на обврските на Со-
ветот спрема Собранието и за обезбедувањето усло-
ви за работа на работните тела на Советот, за орга-
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низирање и обезбедување на законито и ефикасно 
вршење на работата на стручната служба со која 
раководи. 

Секретарот на Советот 'му помага на претседа-
телот на Советот во работите во .врска со спрове-
дувањето на овој деловник. 

Секретарот донесува стручни упатства со кои 
го уредува постапувањето и начинот на работа на 
Стручната служба на Советот во: подготвувањето и 
организирањето на седниците на Советот и на не-
говите работни тела, подготвувањето на материјали 
за седниците на Советот и на работните тела, спро-
ведувањето на заклучоците на Советот и извршува-
њето на други работи за потребите на Советот и 
за неговите работни тела. 

Член 18 
Секретарот на Советот раководи со Стручната 

злужба на Советот и . се грижи за унапредување на 
зерината организација и метод на работа. 

За работа на Стручната служба на Советот се-
кретарот е одговорен - пред Советот, 

Секретарот на Советот, во врска со прашањата 
ито се разгледуваат на седниците на Советот, обез-
бедува мислења од соодветните републички органи 
[а управата, републичките организации и стручните 
лужби на Советот. 

Секретарот на Советот се грижи за координи-
>ање на работата на Стручната служба на Советот 
о стручните служби на Собранието и • на Претсе-
дателството, за спроведување на заклучоците на Со-
етот, за постапување на Службата со заклучоците 
а Собранието и на неговите работни тела и на 
1ретседателството на СР Македонија што се упатени 
0 Советот. 

II. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ 

1. Работни тела на Советот 

Член 19 
За разгледување на прашања од надлежност на 

оветот, за давање мислења и за подготвување прел-
ози за одделни прашања, Советот образува работни 
ела. 

Работните тела на Советот се образуваат како 
остојани и повремени. 

Во разгледувањето на прашањата од надлежност 
а Советот, работните тела на Советот обезбедуваат 
зработка и усогласување на мислењата на репуб-
ликите органи на управата и републичките орга-
изации и покренуваат иницијатива за донесување 
а определени "акти и преземање на соодветни мер-
и за прашања од надлежност на Советот. 

Член 20 
Постојани работни тела на Советот се: комисии-

; и посебните комисии на Советот. 
Постојаните работни тела на Советот се обра-

ќаат и нивниот делокруг и начин на работа се 
гврдуваат со овој деловник. 

Со одлука на Советот можат да се укинуваат 
зстојаните работни тела образувани со ово | делов-
1к и да се менуваат нивниот делокруг и задачи. 

Член 21 
Заради обезбедување организирано учество на 

[интересираните органи и организации и поединци 
1 претходното разгледување на одделни прашања 
I својата надлежност, Советот може со посебна од-
гка да образува стручни совети и други постојани 
1ботни тела и да го определи нивниот делокруг и 
дачи. 

Стручните совети, на барање од Советот, репуб-
[чките органи на управата или по сопствена ини-
[јатива, разгледуваат определени правни, економ-
и и други прашања од надлежност на Советот, од-
1Сно од надлежност на републичките органи на 
равата и им даваат стручно мислење. 

Член 22 
За разгледување на определени прашања од сво-

јата надлежност, Советот може со одлука да обрат 
зува повремени работни тела, комисии, работни гру-
пи и други. 

Со актот за образување на овие тела се опреде-
луваат нивните задачи, начинот на работа и сос-
тавот. 

Во итни случаи, работни групи за извршување 
на определени задачи и за давање мислења и пред-
лози на Советот, може да образува претседателот 
на Советот, за што го известува Советот на првата 
наредна седница. 

Член 23 
Советот ги има следниве комисии.-
1. Комисија за прашања од областа на општо-

народната одбрана, општествена самозаштита, без-
бедноста и односите со странство,-

2. Комисија за прашања од областа на стопан-
скиот систем, планирањето и општествено-економ-
скиот развој ; 

3. Комисија за прашања од тековната економска 
и социјална политика; 

4. Комисија за прашања од општествено-поли-
тичкиот систем,-

5. Комисија за прашања од областа на општес-
твените дејности,-

6. Комисија за подготовките на општонародната 
одбрана; 

7. Комисија за кадровски и административни 
прашања. 

Член 24 
Комисијата за прашања од областа на народната 

одбрана, општествената самозаштита, безбедноста и 
односите со странство, разгледува одделни прашања 
во врска со спроведувањето на утврдената политика 
во областа на општонародната одбрана, рпштестве-
ната самозаштита, безбедноста и односите со стран-
ство и му предлага на Советот преземање на соод-
ветни мерки што обезбедува постапување на орга-
ните на управата и другите самоуправни организа-
ции и заедници по прашањата од овие области. 

Член 25 
Комисијата за прашања од областа на стопан-

скиот систем, планирањето и општествено-економ-
скиот развој ги разгледува прашањата што се одне-
суваат на општественото планирање, развојот, тех-
ничкиот развој и развојот на науката и на простор-
ното планирање, урбанизмот, остварувањето на до-
говорите за основите на општествените планови, дол-
горочните и среднорочните планови и годишните 
резолуции, политиката за побрз развој на стопански 
недоволно развиените краишта во Републиката, про-
ширената репродукција, утврдувањето на материјал-
ните, енергетските и другите билансни, системските 
прашања во областа на финансиите, економските 
односи со странство, стекнувањето и распоредува-
њето на доходот и распределбата на средствата за 
лични доходи, пазарот и цените, вработеноста и вра-
ботувањето, животниот стандард, општата и заед-
ничката потрошувачка, како и други прашања што 
се однесуваат на системот на општественото плани-
рање и општествено-економскиот и просторен развој, 

Член 26 
Комисијата за прашања од тековната економска 

и социјална политика ги разгледува прашањата во 
врска со-, подготвувањето и спроведувањето на про-
писите и мерките во областа на стопанството и со-
цијалната политика; следењето и спроведувањето на 
годишните резолуции за остварување на општестве-
ните планови и на тековните движења во општесгве-
но-економскиот развој, следењето и спроведувањето 
на годишните резолуции за остварување на општес-
твените планови и на тековните движења во опш-
тествено-економскиот развој, следењето на матери-
јалната положба и развојот на стопанството и на 
другите области на здружениот труд, економските 
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односи со странство, банкарството, кредитно-монетар-
ната, девизната и царинската политика, кредитните 
односи со странство, стекнувањето и распоредува-
њето на доходот и распределбата на средствата за 
лични доходи, општата и заедничката потрошувачка, 
даноците и придонесите, пазарот и цените, вработе-
носта и вработувањето, животниот стандард и туриз-
мот, станбените и комуналните работи, заштитата и 
унапредувањето на човековата околина, донесувањето 
и извршувањето на Републичкиот буџет и на програ-
мите за финансирање на одделни дејности и на-
мени од општ интерес за Републиката. 

Член 27 
Комисијата за прашања од областа на општес-

твено-политичкиот систем ги разгледува прашањата 
во врска со остварувањето на социјалистичката са^ 
моуправна демократија и изградувањето на правниот 
систем, остварувањето за заштита на уставноста и 
законитоста, општествената заштита на самоуправ-
ните права и заштитата на општествената сопстве-
ност; заштитата на слободите, правата и должнос-
тите на човекот и граѓаните; прашањата од областа 
на внатрешните работи, народната одбрана и опш-
тествената самозаштита, правосудството (редовните 
судови, јавното обвинителство, јавните правобрани-
телства, судовите за прекршоци и адвокатурата) и 
самоуправното судство; општествениот правобрани-
тел на ' самоуправувањето; информациите ; самоупра-
вувањето на работните луѓе и граѓаните во општи-
ната и во месната заедница, во организациите на 
здружениот труд, во самоуправните интересни заед-
ници и во другите самоуправни организации и заед-
ници; положбата, организацијата, функционирањето, 
унапредувањето на работата и финансирањето на ре-
публичките органи на управата, самоуправувањето 
во органите на управата и стручното усовршување 
на работниците во нив, како и други прашања од 
интерес за развитокот на овие области. 

мање на работа странски државјани или на лици 
без државјанство во органите на управата,- му даве 
мислења и предлози на ' Советот по барањата з< 
признавање старосна и семејна пензија според од 
редбите на Законот за пензиското и инвалидското 
осигурување; подготвува предлози на решенија з; 
определување личен доход на функционерите и ра 
ководните работници што ги именува Советот; п 
разгледува прашањата во врска со имунитетски^ 
права на членовите на Советот, предлага доделува 
ње на одликувања на работниците и функционери^ 
во републичките органи на управата, републичките 
организации и стручните служби на Советот. 

Комисијата во остварувањето на задачите во об 
ласта на кадровската политика соработува со соо,д 
ветните тела на општествено-политичките организа 
ции, Собранието, Претседателството на СРМ и Сте 
ланската комора на Македонија. 

Член 31 
Посебни комисии на Советот се: 
1. Комисија за прашања на производството , 

вршење на услуги за потребите на општонародна 
одбрана-; 

2. Комисија за нуклеарни и дру! и видови 1 
енергија 

3. Комисија за станбени прашања,-
4. Комисија за иселенички прашања. 

Член 32 
Комисијата за прашања на производството з 

потребите на народната одбрана го разгледува пл; 
нирањето и развојот на производството за воорз 
жување и воена опрема во мир; планирањето и о< 
п о о д у в а њ е т о на основните и дополнителните кап; 
цитети наменети за производство за вооружување 
воена опрема во вој'на, како и на производството в 
лекови, санитетски материјали и други производ] 
опрема и услуги за потребите на народната одбран; 

Член 28 Член зз 
Комисијата за прашања од областа на општес- Комисијата за нуклеарна и други видови енер 

твените дејности ги разгледува прашањата во врска гија ги разгледува прашањата што се однесуаа^ 
со остварувањето на воспитувањето и образованието, на: потребите и можностите на Републиката за ра: 
научните дејности, културата, физичката и технич- вој и применување на нуклеарната, сончевата и би« 
ката култура, здравствената и социјалната заштита,- енергијата и технологијата, како и заштитата од ј< 
општествената заштита на децата; здравственото, низирачки зрачења; програми и планови за разв< 
пензиското и инвалидското осигурување, заштитата на на нуклеарната, сончевата и биоенергијата и гас.] 
борците, воените инвалиди и цивилните жртви од војна- фикацијата во Републиката; состојбата и планови! 
та; општествено-економските односи, меѓународната со- за истражување на нуклеарни суровини, научноистр, 
работка, организацијата и условите за работа во овие жувачки и истражувачко-развојни програми и пр 
области и стручното усовршување на работниците екти од областа на нуклеарната, сончевата и би 
во нив, како и други прашања од интерес за разви- енергијата; програми за оспособување на научни 
токот на овие области. стручни кадри за работа во областа на нуклеарна 

и другите видови на енергија; меѓународна науч, 
Член 29 техничка соработка во областа на нуклеарната, со 

Комисијата за подготовките на општонародната чевата и биоенергиЈата и гасификацијата; закони 
одбрана ги разгледува прашањата во врска со орга- - други прописи од областа на нуклеарната и дру] 
низирањето и спроведувањето на подготовките од видови енергија,- договори за развој и користење I 
областа на народната одбрана на Советот, репуб- нуклеарната енергија; здружување на трудот и сре 
личките органи на управата и републичките орга- ствата за изградба и користење на нуклеарни к 
низации. пацитети и капацитети за други видови енергија, 

Член 30 во врска со тоа остварува соработка со соодветни 
Комисијата за кадровски и административни пра- органи, организации и институции во Републиката 

шања ги разгледува прашањата од областа на ка- Федерацијата и по овие прашања му дава миеле* 
дровската политика од надлежност на Советот; му и предлози на Советот за решавање на прашања 
дава мислења на Советот односно поднесува предло- од неговата надлежност, 
зи до Советот за именување, назначување или раз-
решување од должност на функционери и работници Член 34 
што ги именува односно назначува Советот или што Комисијата за станбени прашања ги врши раб 
се именуваат по претходно мислење, предлог или тите во врска со купувањето и изградбата на ст 
во согласност со Советот, поднесува предлози за нови и доделувањето на стацови на користење : 
именување и разрешување на членовите на орга- потребите на функционерите, раководните работи 
ните на управувањето, на организациите што вршат ци и работниците во републичките органи на упр 
дејност од посебен општествен ^интерес кои ги име- вата, републичките организации и општествено-пол 
нува и разрешува Советот,- се грижи за спроведу- тичките организации на Републиката; доделување 
вање на заклучоците на Советот во врска со кадров- на станови за службени потреби и доделувањето 1 
ската политика; подготвува предлози на решенија кредити за станбена изградба на функционерите 
што Советот ги донесува во управна постапка, пред- републичките органи, органите на управата, реп> 
лози за доделување на илинденски пензии и за при- личките организации и општественб-политичкцте е 
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ганизации на Републиката и по овие прашања му 
дава мислења и предлози на Советот за решавање 
на прашањата од неговата надлежност. 

Член 35 
Комисијата за иселенички прашања ги разгле-

дува прашањата што се однесуваат на : грижата на 
СР Македонија за работните луѓе на привремена 
работа во странство, иселениците од нејзината те-
риторија и деловите на македонскиот народ што 
живеат во други земји како национално малцинство; 
потребите што произлегуваат од повратните текови; 
потребите за што поефикасно остварување на реин-
теграција и репатриација на повратниците и иселе-
ниците; материјалното и друго обезбедување на од-
редени категории повратници и иселеници, како и 
други лица за кои Извршниот совет дава согласност 
за прифаќање, школувањето и стипендирањето на 
деца на наши сонародници, помагање, поттикнува-
ње и следење на остварувањето на програмите во 
општините во врска со создавањето конкретни усло-
ви за реализација на повратната политика, дого-

I ->рите со кои се воспоставуваат материјални обвр-
зи на Републиката", а се од областа на повратниш-

хвото и иселениците, а во врска со тоа остварува 
соработка со соодветните органи и организации во 
Републиката, а по овие прашања му дава мислења и 
предлози на Советот за решавање на прашањата од 
неговата надлежност и врши определени работи и 
задачи во врска со спроведувањето на заклучоците 
на Советот. 

Член 36 
Постојаните работни тела на Советот имаат прет-

седател и најмалку четири члена. 
Претседателите на работните тела се именуваат 

од редот на членовите на Советот, а членовите од 
редот на членовите на Советот и функционерите 
што раководат со републичките органи на управата, 
како и од претставници на органи, организации и 
заедници од јавни, културни и научни работници. 

2. Начин на работа на работните тела 

Член 37 
Работните тела на Советот работат на седница. 
Претседателот на работното тело се' грижи за 

организирањето и подготвувањето на седниците на 
работното тело и свикува седници на телото, прет-
седава на седниците, предлага дневен ред и се гри-
жи за остварувањето на заклучоците на телото. 

Претседателот на работното тело ги свикува сед-
ниците на телото по своја иницијатива, по предлог 
од член на работното тело, врз основа на заклучок 
на телото или на Советот, по барање од претседа-

т е л о т на Советот или по предлог од друго работно 
тело на Советот. 

Ако претседателот на работното тело не при-
суствува на седницата на телото, претседава член 
на телото што ќе го определи телото, . а во случај 
на подолга отсутност на претседателот на работното 
тело, на седницата претседава член на работното 
тело кој ќе го определи Советот. 

Член 38 
Работните тела на Советот во вршењето на ра-

ботите од својот делокруг за позначајни прашања, 
кога за тоа има потреба, остваруваат соработка и 
со соодветните тела на Собранието на СР Македо-
нија и со соодветните тела на Стопанската комора 
на Македонија, општествено-политичките организа-
ции во Републиката и со самоуправните организа-
ции и заедници во Републиката. 

Член 39 
Работното тело разгледува прашан,а од својот 

делокруг. 
Работното тело може да разгледува прашања од 

делокругот на друго работно тело, кога е заинте-
ресирано и за своите ставови го известува надлеж-
ното работно тело и Советот, 

Работните тела меѓусебно соработуваат заради 
разгледување на прашања од заеднички интерес. 

Заедничките седници на работните тела ги сви-
куваат договорно претседателите на тие тела. 

Работните тела што по повод разгледувањето на 
исто прашање имаат различни ставови, преземаат 
мерки за усогласување на ставовите до одржување 
на седницата на Советот. Иницијатива за усогласу-
вање на ставовите на телата даваат претседателите 
на работните тела. 

Член 40 
Поканата за седница на работното тело и ма-

теријалите за дневниот ред на седницата се доставу-
ваат до членовите на телото и до Републичкиот ко-
митет за законодавство и организација. 

Во случај на спреченост или отсутност на член 
на работното тело што раководи со републички ор-
ган на управата и со републичка организација, во 
работата на телото учествува неговиот заменик, а 
и во исклучителни случаи потсекретарот или по-
мошникот. 

За времето на одржување на седницата на ра-
ботното тело и за Предлогот на дневниот ред за 
седницата се известуваат претставниците на изгот-
вувачите на материјалите што се разгледуваат на 
седницата и членовите на телото. 

Член 41 
На седницата на работното тело на Советот се 

повикуваат, заради учество во работата на телото, и 
претставници на самоуправните интересни заедници 
кога се расправа за прашања од интерес за одре-
дена област на општествениот живот. 

Кога на дневен ред на седницата на работното 
тело се материјали од интерес за општествено-по-
литичките организации и за Стопанската комора на 
Македонија, поканата за седница се доставува до 
соодветните општествено-политички организации од-
носно до Комората заради учество на нивните прет-
ставници во работата на телото при разгледувањето 
на тие материјали. 

Претседателот на работното тело може, по пред-
лог од предлагачот на материјалот или по своја 
иницијатива, на седниците на работното тело да 
повика и претставници на заинтересираните органи 
и организации, заедници и здруженија, како и струч-
ни лица, заради давање мислења по прашањата што 
се на дневен ред на седницата. 

_ Со поканата до општествено-политичките орга-
низации, самоуправните интересни заедници. ; Комо-
рата, заинтересираните органи, организации и заед-
ници и здруженија, како и стручни лица, се доста-
вуваат и материјалите што се однесуваат на соодвет-
ните точки од дневниот ред. 

4 Член 42 
Претставникот на изготвувачот на материјалот 

присуствува на седницата на работното тело на кое 
се разгледува материјалот на изготвувачот, а до-
колку не е присутен на седницата, работното тело 
може да го одложи разгледувањето на материјалот. 

Кога изготвувачот е републички орган на упра-
вата, односно републичка организација, на седни-
цата на работното тело присуствува функционерот 
кој раководи со тој орган или неговиот заменик од-
носно раководен работник од органот, кој е овлас-
тен во име на органот да се изјаснува за ставовите 
на работното тело и да прифаќа обврски во име на 
органот. 

Кога изготвувачот е друг орган, организација или 
заелинца, на седницата на работното тело присуству-
ва овластен претставник од тој орган, организација 
односно заедница. 

Член 43 
: Материјалите за седниците на работните тела се 
доставуваат најдоцна три дена пред одржувањето на 
седницата на телото, 
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Материјалите примени за седница на Советот, ра-
ботните тела ги разгледуваат најдоцна два дена пред 
одржувањето на седницата на Советот. 

Овие рокови не се однесуваат на материјалите 
што се разгледуваат по итна постапка. 

Член 44 
Заради размена на мислења или усогласување 

, на ставовите по прашањата што се разгледуваат на. 
седници на телото и на Советот, како и по други 
прашања од делокругот на соодветните републички 
органи на управата, републичките заедници и од 
другите органи, организации и заедници, во работ-
ните тела може да се организираат консултативни и 
договорни состаноци со членовите на телото и со 
други функционери што раководат со републичките 
органи на управата, со републичките организации, 
републичките самоуправни интересни заедници и со -
други заинтересирани органи и организации. 

Состаноците од претходниот став ги свикува прет-
седателот на телото по заклучок на Извршниот со-
вет, по своја иницијатива или по предлог од функ-
ционерот, што раководи со републичкиот орган на 
управата и со републичката заедница во областа за 
која е образувано работното тело. 

Член 45 
Работното тело на Советот при разгледувањето 

на предлози за донесување нацрти и предлози на за-
кони и на други прописи и општи акти, анализи, из-
вештаи, информации и други материјали оценуваат 
дали тие се во согласност со Уставот, законите, Де-
ловникот на Собранието и овој Деловник; дали пред- • 
ложените решенија, заклучоци и мерки се целис-
х о д н а дали е адекватен предлогот на заклучоците-
во материјалот чие донесување му се предлага на 
Советот; ги усогласуваат оценките и ставовите на 
предлагачите и на другите заинтересирани органи 
и организации и водат сметка дали материјалите 
се подготвени така што можат да се разгледуваат 
и по нив -да се одлучува на седницата на Советот 
односно дали ги содржат сите елементи потребни 
за одлучување. 

При оценката на целисходноста на предложените 
решенија и при усогласувањето на оценките и ста-
вовите на предлагачот и на заинтересираните органи 
и организации, работните тела на Советот, утврду-
ваат ставови во која насока треба да се врши изме-
нување и усогласување во предложениот текст на 
материјалот. 

Работното тело на Советот, во рамките на својот 
делокруг, го разгледува и следи извршувањето на 
Програмата и Планот за работа на Советот и спро : 

ведувањето на заклучоците на Советот и своите за-
клучоци, како и спроведувањето на политиката на 
извршувањето на законите и другите прописи и опш-
ти акти и предлага мерки за нивна реализација, а 
по потреба му предлага на Советот тој да преземе 
соодветни мерки заради нивна реализација. 

Член 46 
Работните тела можат да донесуваат заклучоци 

за доработка на материјалите и за дополнување 
на предлозите. 

Ако претставникот на предлагачот ги прифати 
предлозите на работното тело за изменување или 
дополнување на материјалот односно на предлози-
те на заклучоците што му се предложени на Сове-
тот, предлагачот е должен да постапи по предло-. 
зите на работното тело, во рокот што ќе се опре-
дели на седницата на телото. Преработениот мате-
ријал повторно го разгледува работното тело, докол-
ку телото не заклучи да се упати непосредно на сед-
ницата на Советот. 

Ако претставникот на предлагачот . не ги при-
фати поеллозите на работното тело, материјалот со 
ставот нд предлагачот и со мислењето и заклучоците 
на работното тело се доставува на седница на Со-
вегот. 

Член 47 
При разгледувањето на материјали упатени до 

Советот, а кои не се предвидени со Програмата и 
Планот за работа на Советот или со посебни заклу-
чоци на Собранието на СРМ, Претседателството на 
СРМ, работните тела на Советот претходно оцену-
ваат: 

— дали Советот е надлежен за разгледување; 
— нивната актуелност, потребата и значењето за 

разгледување ; 
— дали разгледувањето да заврши во работно-

то тело или да се отстапи на надлежен орган зара-
ди преземање на мерки; 

— дали да се достави до членовите на Советот 
заради информирање или да се разгледува на сед-
ници на Советот. 

Кога обработувачот на материјалот односно под-
несувачот на предлогот и иницијативата не се сло-
жи со ставот на работното тело материјалот да не 
се разгледува на седница на Советот, работното те-
ло за тоа го известува Советот кој одлучува за по-
требата од разгледување на материјалот. 

За заземениот став по предложениот материјал 
и -предлозите и иницијативите се известува обрабо-
тувачот на материјалот односно поднесувачот на 
предлогот и на иницијативата. 

Член 48 
За разгледувањето на материјалите, работните 

тела му поднесуваат писмени извештаи на Советот, 
со свои мислења и предлози. 

Претседателот на работното тело, но завршува-
њето на претресот по одделен материјал, го форму-
лира ставот на телото по материјалот и по предло-
жените мерки и заклучоци во него, како и заземе-
ните ставови и предлози на заклучоците што ќе му 
бидат предложени на Советот за усвојување. 

Извештајот на работното тело содржи: конста-
тации и оценки на телото по материјалот и по мер-
ките односно заклучоците предложени во него; пред-
лог на заклучоци и мерки во облик и содржина во 
кои треба да ги усвои Советот; предлог за опреде-
лување претставници и повереници по материјалите 
што се доставуваат до Собранието и евентуални дру-
ги предлози. 

Ако претставникот на предлагачот не ги прифа-
ти заклучоците на телото за преработување на мате-
ријалот односно за изменување и дополнување на за-
клучоците и мерките предложени во него, во извеш-
тајот посебно се изнесуваат причините и аргументи-
те врз кои се засновуваат ставовите на телото и на 
предлагачот. 

Извештајот на работното тело се доставува до 
членовите на Советот заедно со поканата за седни-
ца на Советот на која ќе се разгледуваат тие мате-
ријали. а најдоцна 1 ден пред одржувањето на седни-
цата на Советот.^ 

АКО се работи за материјал што се разгледува по 
итна постапка и ако поради тоа работното тело немало 
можност да достави извештај во рокот од претходниот 
став. Извештајот може да се достави до почетокот на 
седницата на Советот ,или работното тело може да го 
овласти претседателот или член нз телото да поднесе 
устен извештај на седницата на Советот. 

Член 49 
За работата на работното тело се грижи секре-

тарот на работното тело. 

Член 50 
Во поглед на подготвувањето и свикувањето на 

седниците, утврдувањето на дневниот ред, работата 
на седниците на работните тела и на нивните заед-
нички седници и записниците' ол седниците соодвет-
но се применуваат одредбите на овој деловник што 
се однесува на седниците на Советот односно на за-
писниците од неговите седници. 
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IV. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ 

1. Подготвување на материјали за седниците на 
Советот 

Член 51 
Материјалите за разгледување на седниците на 

Советот се изготвуваат и се доставуваат на начин 
.определен со овој деловник. 

Предлог за разгледување материјал за седниците 
на Советот поднесуваат претседателот на Советот, ре-
публичките органи на управата, републичките орга-
низации, членовите и секретарот на Советот и ра-
ботните тела на Советот. 

Предлог за ставање на одделно прашање на 
дневен ред на седница на Советот можат да поднесат: 
Собранието на град Скопје, собранијата на општи-
ните и нивните извршни органи, општествено-поли-
тичка организација, Стопанската комора на Маке-
донија и собрание на републичка самоуправна инте-
ресна заедница. 

Иницијатива за разгледување на одделно праша-
ње на седница на Советот може да поднесе органи-
зација на здружениот труд, друга самоуправна органи-
зација односно заедница, општествена организација, 
здруженија на граѓаните и Заедницата на општините 
и градовите на Македонија. 

Материјалите што на Советот му ги доставуваат 
органите, организациите и заедниците од' ставовите 
3 и 4 на овој член, се упатуваат на мислење на над-
лежниот републички орган на управата. 

Член 52 
Материјалите за разгледување на седница на Со-

ветот ги изготвуваат предлагачите. Предлагачите мо-
жат изготвувањето на материјалот да го доверат на 
соодветна научна, стручна или друга организација, 
на одделни научни, стручни работници, на стручни 
служби на Советот или на работна група, односно 
комисија образувана за таа цел. 

Кога за одделни прашања републичките органи 
на управата ангажираат научна, стручна и друга 
организација да изготват определени студии, тие мо-
жат да се достават до Советот само како прилог 
кон материјалот на соодветниот ^рган. 

Член 53 
Материјалите за разгледување на седниците на 

Советот предлагачите ги доставуваат до Советот во 
потребниот број примероци во облик на: предлог за 
донесување закон, нацрт на закон, предлог на за-
кон, на друг пропис или општ, односно поединечен 
акт, анализа, извештај, информација или друг мате-
ријал, односно предлог. 

Со посебно упатство секретарот на Извршниот 
совет ќе го определи потребниот број примероци и 
материјали што се доставуваат за седници на Со-
ветот. 

Член 54 
Предлозите на прописите и на другите општи ак-

ти што ги донесува Советот, што Советот во рам-
ките на своите овластувања ги поднесува до Собра-
нието, предлагачите ги поднесуваат согласно со од-
редбите на Деловникот на Собранието. 

Предлозите на прописите и на другите општи 
акти што ги донесува Советот, предлагачите ги под-
несуваат до Советот во облик во кој' се донесуваат. 
Предлагачот е должен кон предлогот на прописот да 
поднесе и образложение, кое особено ги содржи • 
причините поради кои се предлага донесување на 
прописот, уставниот односно законскиот основ за 
неговото донесување, средствата потребни за него-
вото спроведување и изворите од кои ќе бидат обез-
бедени, како и други околности од значење за пра* 
шањата што се предлага да се уредат со прописот, 

Член 55 
Кога надлежните собори на Собранието ќе го 

усвојат предлогот на Советот за донесување. закон 
и ќе заклучат Советот да му поднесе на Собрание-
то нацрт односно предлог на закон, нацртот односно 
предлогот на закон ќе го изготви републичкиот ор-
ган на. управата односно републичката организација 
во чиј делокруг се прашањата што се уредуваат со на-
цртот односно со предлогот на законот, ако Советот 
не одлучи поинаку. 

Ако со законот се уредуваат посложени праша-
ња, Советот може да определи и други органи што 
ќе учествуваат во изработката на нацртот односно 
на предлогот на законот. 

Член 56 
Анализите, извештаите и информациите што со-

држат актуелни прашања по кои е неопходно Сове-
тот да заземе став и другите материјали кои му се 
предлагаат на Советот, треба да содржат заклучни 
согледувања во вид на констатации и оценки и 
предлог на заклучоци. 

Предлогот на заклучоците се изготвува во облик 
и содржина во кои треба да ги усвои Советот и со-
држат предлог на конкретни мерки, работни за-
дачи и задолжувања на органите и организациите, 
рокови и упатства за нивно извршување. 

Предлозите на заклучоците што Советот ги пред-
лага на Собранието, и Претседателството на СРМ се 
изработуваат во ф о р м а во која треба да ги усвои 
Собранието и Претседателството на СРМ. 

Член 57 
Во анализите, врз основа на детални проучувања 

и следење на движењата на појавите и проблемите 
во одделни области или на одделни прашања од оп-
ределена област за определен временски период, по-
комплексно се излага проблематиката, се оценува по-
стојаната состојба и се укажува на последиците од 
таа состојба. 

Член 58 
Во периодичните извештаи се прикажуваат ра-

ботата и резултатите постигнати во одделните области 
во спроведувањето на политиката и во извршување-
то на законите, другите прописи и општи акти, оцен-
ката за утврдената положба, појавите и заклучоците 
и другите мерки донесени од Собранието и од Со-
ветот или се излага конкретната ситуација за опре-
делени прашања.. 

Член 59 1 

Со информациите се известува Советот за состој-
бата и појавите во одделни области и дејности или се 
изнесуваат определени прашања заради запознавање 
со состојбата и се дава оценка на утврдената полож-
ба и на појавите. Информациите се кратки, преглед-
ни и содржат податоци што овозможуваат увид и 
оценки за определени прашања. 

Член 60 
Материјалите за разгледување на седницата на 

Советот, освен предлозите за донесување, нацртите 
и предлозите на закони и на други прописи и опш-
ти акти, можат да имаат најмногу до 15 страници. 

По исклучок, на Советот можат да МУ се доста-
ват и материјали со повеќе од 15 страници ако во 
нив се обработува посебно сложена материја, со тоа 
што со таков материјал задолжително треба да се 
достави и скратен текст од најмногу 15 страници. 

Предлагачот е должен кон посложените и поо-
бемните предлози за донесување закон:!, нацрти на 
закони и предлози на закони и НА пруги ПРОПИСИ 
и општи акти да достави преглед на основните ре-
шенија по кои Советот треба да заземе став. 

Кон материјалите што Советот му ги упатува на 
Собранието предлагачот доставува резиме, што за 
потребите на делегатите на Собранието и на 'де-
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легациите на основните самоуправни организации и 
заедници се објавува во Делегатскиот информатор 
на Собранието на СРМ и на Собранието на СФРЈ. 

Член 61 
Материјалите на насловната страница содржат; 

изготвувач на материјалот, наслов, датум на изра-
ботка, вид на материјалот и број на страниците. 

Првата страница на материјалот содржи: назив 
на органот и на учесниците во изработката, назив 
на заинтересираните републички органи и организа-
ции кои доставиле мислење по материјалите што им 
се доставени од изготвувачите од член 60, став 1 
од овој деловник и на органите, организациите и ли-
цата кои се консултирани по тој материјал и забе-
лешка дали материјалот е изработен според Про-
грамата за работа на Советот односно на Собрание-
то, според посебен заклучок на Собранието односно 
на Советот или по иницијатива на предлагачот, како 
и во кој рок била предвидена неговата изработка. 

2. Соработка на републичките органи и организации 
во изработката на материјалите 

Член 62 
Предлагачите соработуваат меѓусебно и со дру-

гите заинтересирани републички органи и организа-
ции, како и со Собранието на град Скопје и со со-
бранијата на општините и нивните извршни органи, 
Заедницата на општините и градовите на Македони-
ја, со соодветните органи на општествено-подитич-
ките организации, самоуправните интересни заедни-
ци, организациите на здружениот труд, научни и 
стручни .организации, Стопанската комора на Маке-
донија и другите * асоцијации на здружениот труд и 
општествените организации и здруженијата на гра-
ѓаните. 

Во остварувањето на оваа соработка предлагачи-
те организираат консултации, размена на информа-
ции и искуства, образуваат заеднички групи, приба-
вуваат .мислења и ел. 

Во подготвувањето на материјали републичките 
органи на управата остваруваат и потребна сора-
ботка со соодветните органи во другите социјалистич-
ки републики и социјалистички автономни покраини. 

Во рамките на подготвувањето предлози, акти 
и мерки за извршување иа сојузните прописи, како 
и учеството во подготвувањето на сојузните прописи, 
републичките органи на управата остваруваат сора-
ботка со соодветните сојузни органи на управата. 

Член 63 
Републичките органи на управата и републич-

ките организации материјалите што му ги доставу-
ваат на Советот за разгледување, утврдување одно-
сно донесување, претходно им ги доставуваат на 
мислење на заинтересираните органи и организации 
и тоа: 

— материјалите што се однесуваат на распола-
гањето со општествените средства и на финансиско-
то работење или со кои се утврдуваат финансиско-
материјални обврски на Републиката, општините, са-
моупразните интересни заедници, организациите на 
здружениот труд и граѓаните и прописите што со-
држат финансиски одредби — на Републичкиот се 
кретаријат за финансии; 

— материјалите со кои се пропишуваат кривич-
ни дела, стопански престапи и прекршоци — на Ре-
публичкиот секретаријат за правосудство и управа 

— материјалите од интерес за народната одбра-
на и општествената самозаштита — на Републичкиот 
секретаријат за народна одбрана,-

— нацртите на општествените планови, на резо-
луциите и на Републичкиот буџет на сите репуб-
лички органи на управата и на републичките орга-
низации, собранијата на општините, општествено-по-
ттитичките организации, самоуправните интересни за-
едници и Стопанската комора на Македонија; 

— материјалите од областа на економските од-
носи со странство — на Републичкиот комитет за 
економски односи со странство; 

— материјалите што содржат одредби за учество 
на претставници на општествената заедница во одлу-
чувањето во организациите на здружениот труд или 
посебни услови и начин за именување и разрешу-
вање на работоводен орган — на Републичкиот ко-
митет за труд. 

— материјалите што содржат прашања во врска 
со односите со странство — на Републичкиот коми-
тет за меѓународни односи,-

— материјалите во кои се обработуваат односно 
се уредуваат прашањата од областа на ' кадровската 
политика — на Секретаријатот за кадровски пра-
шања во Извршниот совет: 

—• предлозите за донесување закони, нацртите 
и предлозите на законите и други прописи и општи 
акти, како и нацртите и предлозите на општестве-
ните договори и самоуправни спогодби — на Репуб-
личкиот комитет за законодавство и организација и 
до други републички органи на управата, доколку 
содржат прашања од нивниот делокруг. 

Материјалите по кои не е прибавено мислење во 
смисла на претходниве ставови, нема да се разгле-
дуваат на седница на работните тела и на Советот. 
По исклучок, материјалите од став 1 на овој член, 
можат да се достават до Советот и без предвидените 
мислења, ако се работи за прашање што не трпи 
одлагање. Во тој случај предлагачот ќе го извести 
Советот за причините поради кои не ги прибавил 
мислењата. 

Советот претходно одлучува дали ќе ги разгледа 
материјалите од претходниот став без мислењата на 
органите и организациите од став 1 на овој член. 

Член 64 
Нацрт односно предлог на закон ил и друг ма-

теријал изработен од страна на посебна комисија, 
научна или стручна институција или од одделни 
стручни и научни работници, Советот го упатува 
на мислење на надлежниот републички орган на 
управата. 

Со Предлогот за донесување закон, Нацрт на 
закон и Предлог на закон или на друг општ акт 
или материјал што на Советот му го доставува на 
мислење Собранието и Сојузниот извршен совет, се-
кретарот на Советот, пред одржувањето на седни-
ците на работните тела на Советот, обезбедува мис-
лење на соодветните републички органи на управата 
и републичките организации. 

Член 65 
Републичките органи на управата и републич-

ките организации се должни своите мислења да ги 
доставуваат писмено до предлагачот, по правило, во 
рок од 10 дена од денот на приемот на материјалот 
односно на предлогот. 

Републичките органи на управата и републички-
те организации се должни своите мислења до пред-
лагачот да ги доставуваат писмено по правило во 
рок од 10 дена, а за поважни системски закони во 
рок од 15 дена од денот на приемот на материјалот 
односно на предлогот. 

Органите и организациите од претходниот став 
се должни да ( дадат мислење 1 до предлагачот од-
носно до Советот и во пократок рок, кога се во 
прашања материјали за кои треба итно да се заземе 
став или да се донесе одлука. 

Предлагачот ги доставува до Советот мислењата 
од став 1 на овој член, го известува Советот за на-
челните и поважните прашања по кои се искажани 
различни мислења од консултираните органи и ор-
ганизации и го изнесува својот став по тие мислења. 

Ако донесувањето на прописот го предлагаат два 
или повеќе републички органи на управата односно 
републички организации, тие, пред доставувањето на 
предлогот до Советот, ги усогласуваат своите ста-
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БОВИ. Ако органите односно организациите не пос-
тигнат согласност, за тоа го известуваат Советот и 
предлагаат алтернативни решенија. 

3. Доставување на материјалите 

Член бб 
Материјалите за седниците на Советот предла-

гачите ги доставуваат преку секретарот на Советот, 
а во придружното писмо означуваат дали матери-
јалот се доставува за разгледување на седница па 
Советот или за информирање на членовите на Со-
ветот, дали се дадени мислењата предвидени со член 
63, дали се извршени консултации и со кои органи и 
организации. 

. Придружното писмо со кое републичките орга-
ни на управата, републичките организации и само-
стојните стручни служби во Советот доставуваа! до 
Советот за разгледување на седница материјали или 
мислења, го потпишува функционерот КОЈ раководи 
со органот, а кога е тој отсутен или спречен — не-
говиот заменик. 

Член 67 
На материјалите од доверлива природа предла-

гачот со посебна ознака на насловната страна го 
означува видот и степенот на тајноста. 

Материјалите од став 1 на овој член, се доста-
вуваат до Советот на начин и според постапка утвр-
дена со прописите за спроведување на мерките за 
безбедност и заштита на тајноста. 

За строго доверливите материјали и за матери-
јалите што претставуваат државна тајна, во Советот 
се води посебна евиденција и со нив се постапува 
во согласност со посебно упатство на секретарот на 
Советот. 

Член 68 
Материјалите што се однесуваат на системски или 

на други поважни прашања, предлагачите ги доста-
вуваат до Советот најдоцна 15 дена, а другите ма-
теријали најдоцна осум дена пред денот на одржу-
вањето на седницата на Советот, на која треба да се 
разгледуваат. 

По исклучок, предлагачите можат да бараат од-
делни прашања да се стават на дневен ред на сед-
ницата и по нејзиното свикување, ако според својот 
карактер не трпат одлагање. Во тој случај предла-
гачот е должен материјалот со посебно образложе-
ние да го достави до Советот, најдоцна 3 дена пред 
денот на одржувањето на седницата. 

Член 69 
Во случаите кога за седница на Советот се пред-

лагаат материјали во чие претресување, по мислење 
на предлагачот, треба »да учествуваат и претставници 
на други органи и организации, при доставувањето 
на материјалот треба да ги означи тие органи од-
носно организации. 

Член 70 
Нацртите и предлозите на закони и на други 

прописи и општи акти што му се доставуваат на 
Советот за утврдување, а се однесуваат на положба-
та на општините, конкретизациј'ата на нивните ус-
тавни права и должности и на други прашања од 
посебен интерес за општините, Советот им ги доста-
вува на мислење на собранијата на општините од-
носно на нивните извршни -органи. 

Член 71 
Секретарот на Советот материјалите доставени 

за седница на Советот, што се подготвени во соглас-
ност со одредбите на овој деловник, веднаш им ги 
доставува за разгледување на работните тела на Со-
ветот. 

За материјалите што не. се подготвени според 
одредбите на овој деловник, секретарот на Советот 
за тоа ќе му укаже на предлагачот. 

Доколку предлагачот на материјалот не е со-
гласен со забелешките на секретарот на Советот во 
смисла на претходниот став, секретарот е должен 

Материјалот, со забелешките, да го достави до ра-
ботните тела на Советот и з а тоа ' ќе го и з в е д и 
претседателот на Советот. 

4. Свикување на седниците и утврдување на 
дневниот ред 

Член 72 
Седниците на Извршниот совет ги свикува прет-

седателот на Советот по сопствена иницијатива, по 
предлог од Собранието односно собор на Собра-
нието, Претседателството на * СР Македонија или по 
барање од член на Советот, како и по предлог на 
работно тело на Советот. 

Претседателот може да свика .седница на Извр-
шниот совет и по иницијатива на општествено-поли-
тичките организации, Стопанската комора на Маке-
донија, самоуправните организации и заедници и 
општествените организации. 

Член 73 
Предлогот на дневниот ред за седниците на Со-

ветот го утврдува претседателот на Советот. 
Претседателот на Советот ќе го одложи разгле-

дувањето на определен материјал од седница на 
Советот, ако утврди дека не е изготвен во согласност 
со овој деловник, дека по него не се набавени ми-
слењата предвидени со член 63, не се извршени по-
требни консултации со заинтересираните републички 
органи на управата и републичките организации или 
со други заинтересирани органи и организации, дека 
не се исполнети другите услови неопходни за одлу-
чување или дека за тоа постојат други оправдани 
причини. 

Секретарот на Советот го известува предлагачот 
за причините поради кои се одлага разгледувањето 
на материјалот од претходниот став за седницата на 
Советот. 

Ако предлагачот и покра ј тоа бара прашањето 
да се ст^ви на дневен ред на седницата на Советот, 
за таквото Џарање одлучува Советот на седницата, 

Ако се работи за материјал во чија содржина и 
заклучоци претходно е постигната согласност со на-
длежните и заинтересираните органи и организации 
или за материјал ко ј според својата природа не 
бара претходно разгледување од работните тела на 
Советот или е од таква природа што налага итно 
разгледување, претседателот на Советот може так-
виот материјал да го внесе во предлогот на дневниот 
ред за седница на Советот и без претходно разгле-
дување од работните тела на Советот. 

Член 74 
За денот, местото и времето на одржувањето на 

седницата на Советот, секретарот на Советот писмено 
ги известува членовите на Советот. 

Со известувањето за одржување на седницата на 
Советот на членовите на Советот им се доставуваат 
Предлогот на дневниот ред и материјалите предло-
жени за дневниот ред за седницата на Советот. 

По исклучок, во случај на итност, седницата на 
Советот може да се свика усно, без означување на 
Предлогот на дневниот ред и без доставување на 
материјали. 

Член 75 
Покана за седница на Советот, заради учество 

во работата на Советот при разгледување на опре-
делен материјал, им се доставува и на другите функ-
ционери што раководат со републичките органи на 
управата и со републичките организации кои не се 
членови на Советот, како и на секретарите на ре-
публичките самоуправни интересни заедници кога на 
дневен ред на седницата на Советот се материјали 
што се однесуваат на прашања од областа што спа-
ѓа во делокруг на соодветниот републички орган на 
управата и републичка организација односно репуб-
личка самоуправна интересна заедница. Со поканата 
на тие функционери им се доставуваат и матери-
јалите што се однесуваат на соодветната точка од 
дневниот ред. 
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Функционерите од претходниот став присуству-
ваат на седницата на, Советот само за времето на 
разгледувањето на материјалот за к с ј им е доста-
вена поканата заради учество во работата на Со-
ветот. 

Републичките секретари и претседателите на ре-
публичките комитети и функционерите од став 1 
на овој член, можат во оправдани случаи да бараат 
на седницата на Советот да присуствуваат и нивни 
соработници (функционери и стручни работници) и 
тоа само за времето на разгледување на определено 
прашање од дневниот ред.. Секретарот на Советот, 
во договор со републичките секретари, претседате-
лите на републичките комитети и другите функцио-
нери од став 1 на овој член, го одобрува присуство-
то на таквите лица на седницата на Советот и го 
определува времето на нивното доаѓање на седни-
цата, за што претходно го запознава претседавачот 
на седницата. 

Кога тоа ќе го одобри секретарот на Советот, 
на седницата на Советот присуствуваат и одделни 
функционери и работници во Стручната служба на 
Советот што вршат определени задачи во врска со 
работата на седницата на Советот. 

Член 76 
Претседателот на Советот може да повика на 

седница на Советот претставници на општествено-по-
литичките организации и на Стопанската комора на 
Македонија, заради учество во претресот по одделни 
прашања. 

Претседателот на Советот може, по потреба, да 
повика на седница на Советот и претставници на 
град Скопје, општините, организациите на здруже-
ниот труд, научни и стручни организации, општест-
вените организации и здруженијата на граѓаните и 
други самоуправни органи и заедници заради из-
несувана мислења по определени прашања. 

Кон поканата за седница на претставниците од 
ставовите 1 и 2 на овој член, им се доставуваат и 
соодветни материјали. 

Член 77 
Предлогот на дневниот ред и материјалите за 

седницата на Советот им се доставуваат за запозна-
вање на одделни функционери во органите на Ре-
публиката и во општествено-политичките организа-
ции што ќе ги определи Советот. 

Член 78 
Поканата за седница на Советот, со предлогот 

на дневниот ред се доставуваат најдоцна* пет дена 
пред денот определен за одржување на седницата. 

Член 79 
Член на Советот што е спречен да присуствува 

на седницата на Советот може своето мислење и 
предлози по материјалите што се на дневен ред на 
седницата да ги достави до секретарот на Советот 
писмено пред почетокот на седницата. 

Правата од ставовите 1 и 2 на овој член ги 
имаат и функционерите од став 1 на член 73 од овој 
деловник во поглед на материјалите за кои им се 
доставува покана заради учество во работата на 
Советот. 

5. Работа и одлучување на седниците на Советот 

Член 80 
Претседателот на Советот ја отвора седницата. 
Советот по утврдувањето на дневниот ред на 

седницата, што го предлага претседателот на Со-
ветот, пристапува кон усвојување на записникот од 
претходната седница на Сове! от. 

Членовите на Советот имаат право да стават 
забелешки на записникот. 

Функционерите што раководат со републичките 
органи на управата, со републичките организации и 
со самостојните стручни служби на Советот, кои по 
покана присуствувале на седницата на Советот, за-

белешките на записникот ги доставуваат писмено до 
секретарот на Советот пред одржувањето на седни-
цата на која1 се усвојува записникот. 

Советот при усвојувањето на записникот одлу-
чува за" забелешките што се ставени на записникот. 

Записникот го потпишуваат претседателот однос-
но потпретседателот на Советот што претседавал на 
седницата и секретарот на Советот. 

Член 81 
Во итни случаи, член на Советот, секретарот н м 

Советот и друг функционер што раководи со ре г 
иублички орган на управата и со републичката ор-
ганизација, може при утврдувањето на дневниот ред 
да предложи писмено или усно во дневниот ред 
на седницата да се внесе материјалот што не бил 
предложен за разгледување (итна постапка). 

По итна постапка може да се стави на дневен 
ред на седница на Советот и да се разгледува само 
материјал за чие итно решавање постои фактичка и 
неодложна потреба, а чие одлагање би можело да 
има штетни последици за општествената заедница. 

За предлогот определено прашање да се разгле-
да по итна постапка одлучува Советот. 

Член 82 
Советот работи врз основа на утврдениот дне-

вен ред. 
За секоја точка од дневниот ред се отвора пре-

трес. 
На почетокот на претресот претставникот на 

предлагачот, по барање од претседателот на Сове-
тот, дава кратко усно образложение по материјалот. 

Член 83 
Советот може да одлучи за начелните и За дру-

ги општи прашања да се води начелен претрес. На-
челниот претрес може да заврши со утврдување став 
на Советот. 

Предлогот за донесување закон, нацрт на закон 
и предлог на закон односно на друг пропис или 
општ акт, по правило, претходно се претресува во 
начело, а потоа и во подробности. 

Советот може да го ограничи времето на изла-
гањето по одделни материјали. 

Член 84 
Право да учествуваат во претресувањето и во 

одлучувањето за прашањата што се на дневен ред 
на седницата имаат членовите на Советот. 

Право да учествува во претресот кога заменикот 
на републичкиот секретар односно заменикот на 
претседателот на републичкиот комитет е спречен 
да учествува на седницата на Советот има, но со 
посебно одобрение на . претседавачот на седницата, 
потсекретарот или помошникот на републичкиот се-
кретар односно на претседателот на републичкиот 
комитет. 

Функционерите односно во случај на нивна спре-
ченост — нивните заменици или потсекретари и по-
мошници, имаат право да учествуваат во претресот 
по прашањата од делокругот на органот со кој ра-
ководат. 

Другите функционери во Советот можат да учес-
твуваат во претресот по материјалите што тие ги 
поднеле. 

Функционерите од ставовите од 2 до 5 на овој 
член, можат по одобрување на претседавачот на 
Советот да учествуваат во претресот и по другите 
прашања од дневниот ред на седницата на Со-
ветот. 

Во претресот можат да учествуваат и претстав-
ниците на другите органи и организации што при-
суствуваат на седницата на Советот по прашањата за 
кои се поканети на седницата. 

Член 85 
Членовите на Советот, како. и функционерите 

кои раководат со републичките органи на управата 
и со републичките организации што учествуваат во 
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саботата на Советот, можат за време на претресу-
вањето на материјалите на седницата на Советот 
шсмено или усно да предлагаат изменување и до-
полнување во нив. 

Претседателот на Советот може да бара членот 
Советот односно функционерот од претходниот 

:тав писмено да ги формулира изменувањата и до-
10лнувањата што усно ги предложил на седницата. 

За предлозите за изменување и дополнување на 
длог за донесување закон, нацрт на закон и пре-
г на закон односно на друг пропис или општ 

. се изјаснува претставникот на предлагачот. 
Ако претставникот на предлагачот ги прифати 

федложените изменувања и дополнувања, тие ста-
нуваат составен дел на предлогот од претходниот 
;тав. 

За предлог за изменување и дополнување со кој 
1е се согласил предлагачот, Советот одлучува по-
дбио. 

Член 86 
Ако предложените изменувања и дополнуЈања 

ш предлог за донесување нацрт или предлог на 
Јакон, на друг пропис или општ акт поднесени во 
1ретресот повлекуваат материјални издатоци, репуб-
шчкиот секретар за финансии може да предложи 
Ја се одложи претресот на тоа прашање. 

Претседателот на Републичкиот комитет за за-
сонодавство и организација е' должен да го преду-
1реди Советот за ^усогласеноста со Уставот или со 
законот на предложените изменувања и дополнува-
ва во предлогот за донесување, нацртот или пред-
шгот на закон, на друг пропис или општ акт и за 
1равните последици што од тоа можат да произле-
зат, како и да продолжи натамошна постапка по тој 
1редлог односно да бара да се одложи нивното раз-
ведување заради дополнително проучување. 

Член 87 
По завршувањето на претресот по секое праша-

ве за кое е расправано на седницата, Советрт, врз 
зенова на предлозите содржани во материјалот и во 
1звештаите на работните тела и предлозите усвоени 
1а седницата, донесува заклучоци. 

Заклучоците од претходниот став ги формулира 
1ретседателот на Советот. 

Советот може заради формулирање на заклучо-
ците да образува работна група од членови на Со-
ветот и од функционери што раководат со репуб-
шчките органи на управата^ или да определи .тоа 
Ја го сторат едно или повеќе работни тела на Со-
Јетот, во согласност со начелните ставови утврдени 
ЈД Советот. 

Заклучоците од претходниот став ги утврдува 
Говетот на првата наредна седница, а заклучоците 
пто бараат итно постапување се утврдуваат на иста-
ва седница на Советот. 

Член 88 
Заклучоците на Советот ги извршуваат, во рам-

ките на својот делокруг, републичките органи на 
^правата и републичките организации. 

Извршувањето на одделни заклучоци Советот мо-
ке да го довери на свое работно тело, на член на 
Советот и на секретарот на Советот. 

Советот може да го определи и начинот на из-
фшувањето на своите заклучоци. 

Заклучоците на Советот, како и изменувањата 
ито ќе настанат при потврдувањето на записникот, 
:екретарот на Советот ги доставува до соодветните 
>епублички органи на управата и другите органи и 
фганизации на кои се однесуваат. 

Член 89 
Советот одлучува на седниците со мнозинство 

•ласови на членови на Советот. 
Советот по прашањата од своја надлежност од-

[учува и со мнозинство гласови на членовите на 
Советот присутни на седницата кога презема итни 
лерки за спречување на нарушувања во стопанство-

то, ефикасно остварување на безбедноста и општес-
твената самозаштита и спроведување на подготовки-
те за народна одбрана. 

6. Постапка за поднесување оставка и за поставување 
прашање за доверба 

Член 90 
Ако Советот, согласно со Уставот на СРМ и 

Законот, одлучи да поднесе колективна оставка или 
да постави прашање за доверба, оставката односно 
прашањето за доверба, во име на Советот, го подне-
сува претседателот на Советот. 

Текстот на колективната оставка односно текстот 
на прашањето за доверба го утврдува Советот на 
седница. 

Член 91 
Ако собор на Собранието постави прашање за 

доверба на Советот или ако во собор на Собранието 
се покрене интерпелација за претресување на опре-
делено прашање од општо политичко значење во 
врска со работата на Советот, ставот на Советот по 
прашањето за доверба односно по интерпелацијата 
го утврдува Советот на седницата. 

За ставот на Советот по прашањето за доверба 
односно по интерпелацијата од претходниот став, Со-
бранието го известува претседателот на Советот или 
член нз Советот што за тоа ќе го овласти Советот. 

Член 92 
АКО соборите на Собранието, по повод поднесу-

вањето на колективна оставка на Советот и поставу-
вањето на прашање за доверба на Советот или по-
кренување™ на интерпелација во врска со работата 
на Советот, отворат претрес, Советот ќе определи 
свои претставници кои на седниците на соборите 
на Собранието, од името на Советот, ќе даваат по-
требни известувања и објаснувања. 

Член 93 
Член на Советот кога сака да поднесе оставка 

на должност, за тоа претходно го известува Со-
ветот. 

V. ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ НА 
РАБОТАТА НА СОВЕТОТ 

Член 94 
Советот донесува Програма за својата работа за 

времето за кое донесуваат програми за работа со-
борите на Собранието на СРМ. 

Член 95 
Советот со Програмата за својата работа ги ут-

врдува прашањата и задачите од сите области на 
општествено-економскиот и политичкиот живот чие 
разгледување е од значење за остварувањето на 
функциите на Советот. 

Советот ја утврдува Програмата за работа врз 
основа на предлозите од работните тела на Советот, 
од републичките органи на управата и републичките 
организации. 

Советот може да утврди и посебна програма за 
работа за одделни области и по одделни поважни 
прашања од својата надлежност. 

Со Програмата за работа можат да се утврдат 
и одделни фази во обработката на позначајните пра-
шања што бараат подолгорочно проучување. 

Член 96 
Основа за Програмата за работа на Советот 

претставува политиката утврдена со: Општествениот 
план на Републиката, годишните резолуции за осно-
вите на економскиот и социјалниот развој на Ре-
публиката, законите, другите прописи и општи акти 
на Собранието, основните документи на општестве-
но-политичките 'организации, како и други задачи 
и работи што произлегуваат од функцијата на Со-
ветот. 
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Програмата за работа на Советот се усогласува 
со основната програма за работа на Собранието и 
со програмите за работа на неговите собори, а се 
донесува по усвојувањето на тие програми. 

Член 97 
Програмата за работа на Советот содржи три 

основни дела: програмска ориентација на Советот 
во сите области на дејствување, дел ко ј се однесува 
на општи прашања и дел ко ј се однесува на норма-
тивката дејност. 

Програмската ориентација е содржана во поче-
токот на Програмата за работа и се состои од ос-
новни правци и активности на Советот. 

Општите прашања и нормативната дејност се ис-
кажуваат по области на работа. 

Задачите што спаѓаат во општите прашања и 
нормативната дејност содржат: 

— наслов на темата односно на нормативниот 
акт; 

— основна содржина и цел на разгледување на 
општото прашање односно основната содржина, ус-
тавно-правниот основ и политичката потреба за до-
несување на определен нормативен акт; 

— наслов на органот и организацијата која врши 
обработка на материјалот со посебна ознака дали 
изготвувањето ќе се довери на научни и стручни 
организации или изготвувач ќе биде републички ор-
ган на управата, врз основа на поширока обработка 
на научни и стручни организации или изготвувањето 
ќе се довери на посебна работна група; 

— рокови за изготвување и разгледување; 
— означување на темите за кои во подготвител-

ната фаза ќе се извршат консултации и дали ќе се 
спроведе јавна расправа или консултација на деле-
гациите или одредени органи и организации, како 
и начинот и видовите на соработката со соодветните 
органи и организации во извршување на поодделни 
работи утврдени со Програмата за работа; 

— други евентуални податоци од значење за 
подготвувањето односно разгледувањето на опреде-
лено прашање. 

Во Програмата за работа на Советот се внесу-
ваат и прашања од Програмата за работа на Со-
бранието на СРМ и Претседателството на СРМ, спо-
ред кои Советот е определен за предлагач со сите 
елементи кои се дадени по тие прашања во Про-
грамата за работа на Собранието на СРМ и Претсе-
дателството на СРМ, со тоа што рокот за разгле-
дување во Советот да обезбедува делегатско одлу-
чување во согласност со Деловникот за работа на 
Собранието на СРМ. Во Програмата за работа се 
внесуваат и теми од Програмата за работа на Со-
јузниот извршен совет, за кои Советот е заинтере-
сиран, како и прашања сврзани за тие теми. 

Член 98 
Постапката за подготвување на Програмата за 

работа се покренува со заклучок што Советот го 
упатува до републичките органи на управата, ре-
публичките организации и до другите заинтересира-
ни органи, организации и заедници, утврдени со 
закон. 

Носители на работите за подготвување на Про-
грамата за работа на Советот се работните тела на 
Советот. 

Член 99 
Републичките органи на управата и организации, 

врз основа на својата програмска ориентација за на-
редната година и примените иницијативи, предлози 
и сугестии, што се однесуваат на нивниот делокруг, 
предлагаат прашања кои треба да се внесат во 
Програмата за работа на Советот односно на Со-
бранието на СРМ. 

Предлозите на републичките- органи на управата 
содржат: 

— предлози за програмска ориентација на Со-
ветот од своите области; 

— определување за иницијативите, предлозите : 
сугестиите добиени за програмата за работа на Се 
ветот,-

—- насловот на прашањата и формата во кој 
ќе бидат изготвени за Советот (анализа, извешта 
информација , предлог за донесување закон, нацр 
или предлог на закон односно друг акт) ; 

— содржина на задачата : теми од кои се гле 
даат причините и проблемите кои го условуваат не 
говото разгледување на Советот, како и основног 
елементи на секоја тема,, дефинирање на начинот е 
ко ј се обезбедува остварување на целта за разгле 
дување на Советот, квалитетно, изготвување на мг 
теријалот, соодветен начин на подготвување, навре 
мено разгледување и ел.; 

— прашања за кои ќе се извршат претходи: 
консултации, пошироки расправи, јавни дискусш 
определување на учесници, начинот за водење- н 
расправата, рокови и ел.; 

— роковите за изготвување и разгледување н 
материјалите (по одделни фази на подготвување 
разгледување во Советот) кои треба да бидат опре 
делени со потребата за навремено разгледување о; 
носно утврдување и спроведување на мерките. 

Член .100 
Врз основа на предлозите на републичките ој 

гани, секретарот и работните тела на Советот ПОЈ 
готвува работна основа на .Нацртот на програмат; 
за работа на Советот. 

Работната основа содржи.- предлог на програм 
ска. ориентација на Советот за наредната година 
предлог на тематски дел на програмата по оддели 
области, кои се однесуваат на општите прашањ 
(општо општествена проблематика, анализи, извеп 
тап и ел.) и нормативна дејност. 

Член 101 
Работните тела на Советот ја разгледуваат рг 

ботната основа на Нацртот на програмата за работ 
на Советот и вршат избор на прашањата за Прогр* 
мата за работа на Советот. 

При определувањето за прашањата кои треб 
да се внесат во Програмата за работа на Советов 
работните тела тргнуваат од правата и д о л ж н о с т и 
на Советот утврдени со Уставот и Законот, особен 
водејќи сметка за-. 

— најактуелните и најзначајните задачи во пс 
одделните области на општествениот живот, кои пре 
излегуваат од утврдената политика на општественс 
економскиот и општествено-политичкиот развој в 
Републиката и од потребите на здружениот тру; 
работните луѓе и граѓаните; 

— активностите и мерките кои ќе се преземаа 
директно да придонесуваат Советот што поефикасн 
и оперативно, квалитетно и одговорно да ги ИЗВЈ 
шува своите задачи; 

— прашања од значење за утврдувањето на ре; 
лизациЈата на политиката и извршувањето на пре 
писите, како и задачите кои обезбедуваат кончину! 
тет во работата на Советот и Собранието на СРМ 

— прашања за кои навреме би се заземале е п 
вови, би се подготвувале предлози до Сојузниот и: 
вршен совет и соодветните органи на Републиката 
прашања за кои се одлучува во органите на Феде 
рацијата, лако и тие што се предмет на остваруван) 
на соработката на Сојузниот извршен совет и изврп 
ните совети на републиките; 

— сите прашања кои Собранието на СР Макс 
донија и собранијата на самоуправните интереси 
заедници рамноправно ги разгледуваат, а другит 
прашања од областите во кои се образувани самс 
управните интересни заедници да се внесуваат с( 
лективно. 

Во Програмата за работа на Советот не се внс 
суваат прашањата за кои републичките органи н 
управата и републичките организации, во согласное 
со своите права и должности, непосредно одлучуваа1 



12 јули 11986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Б;р. 28 — Ст|р. 701 

Член 102 
Нацртот на програмата за работа го усвојува 

Советот и го доставува заради мислења, предлози и 
сугестии на: Собранието на СРМ, Претседателетвото 
на СРМ, Советот на Републиката, републичките оп-
штествени совети, републичките органи на општес-
твено-политичките организации, републичките органи 
на управата и републичките организации, Стопанска-
та комора на Македонија, самоуправните интересни 
заедници образувани за територијата на Република-
та, општините и градот Скопје. 

Член 103 
Предлогот на програмата за работа на Советот 

се подготвува врз основа на мислења и предлози на 
органите, организациите и заедниците на кои им е 
доставен Нацртот на програмата. 

Предлогот на програмата за работа на Советот 
го предлагаат работните тела на Советот во рамките 
на својот делокруг. 

Програмата за работа на Советот се засновува 
врз основната програма за работа на Собранието и 
програмите за работа на соборите на Собранието и 
се усогласува со Програмата за работа на Претседател-
ството на СРМ, Советот на Републиката и републич-
ките општествени совети и републичките органи на 
општествено-политичките организации. 

Програмата за работа Советот ја донесува нај-
доцна во рок од 30 дена од денот на донесувањето 
на Програмата за работа на соборите на Собранието 
на СР Македонија. 

Член 104 
Во постапката на подготвување, донесување и 

остварување на Програмата за работа на Советот се 
остварува соработка, усогласување со Собранието на 
СРМ, Претседателството на СРМ, Советот на Ре-
публиката, Сојузниот извршен совет, Стопанската ко-
мора на Македонија, републичките самоуправни ин-
тересни заедници, републичките органи на управата, 
општините, градот Скопје и со другите заинтересира-
ни органи и организации во Републиката. 

Член 105 
Програмата за работа на Советот се доставува 

на.- Собранието на СРМ, Претседателството на СРМ, 
Советот на Републиката, Стопанската комора на Ма-
кедонија, републичките органи на управата и репуб-
личките организации, на општествено-политичките 
организации, собранијата на општините. Собранието 
на град Скопје, собранијата на самоуправните инте-
ресни заедници образувани на територијата на Ре-
публиката, републичките правосудни органи, само-
управните организации и заедници кои со Програ-
мата за работа се утврдени како стручни изготву-
вачи на одделни теми, како и на други заинтереси-
рани органи, организации и заедници за кои Со-
ветот ќе одлучи. 

Член 106 
Програмата за работа на Советот може да се 

изменува и дополнува. 
Предлозите за изменување и дополнување на 

Програмата за работа на Советот треба да бидат 
образложени и да ги содржат сите елементи пред-
видени со овој деловник. 

Член 107 
Републичките органи на управата и републич-

ките организации, во рамките на својот делокруг, 
ги извршуваат односно го следат извршувањето на 
Програмата за работа и заклучоците на Советот и 
по потреба, а најмалку еднаш месечно, го известу-
ваат Советот за неподготвените програмски теми по 
кои се изготвувачи, односно за неизвршените заклу-
чоци на Советот. Другите изготвувачи го известуваат 
Советот за извршување на задачите од Програмата 
за работа на Советот, за кои тие се задолжени. 

Работните тела на Советот и секретарот на Со-
ветот го следат извршувањето на Програмата за 
работа на Советот и за тоа го известуваат Со-
ветот. 

План за работа 

Член 108 
Заради реализација на Програмата на Советот, 

Програмата и заклучоците на Собранието и на Прет-
седателството на СРМ, како и за други актуелни пра-
шања што не се предвидени во Програмата за ра-
бота на Советот, Советот донесува План за работа. 

Планот за работа на Советот се донесува за 
време од три месеци или за покусо време. 

Во Планот за работа се внесуваат и предлозите 
на работните тела на Советот, како и предлозите 
на републичките органи на управата и републичките 
организации ц другите органи, организации и заед-
ници, чија потреба за разгледување на седница на 
Советот ја оцениле работните тела ка Советот. 

Член 109 
Предлозите на прашањата за Планот за работа 

на Советот за наредниот период и роковите за раз-
гледување на одделни прашања се доставуваат до 
Советот најдоцна до 15-иот ден на месецот во к о ј 
завршува планот за претходниот период. 

Предлогот ца планот за работа на Советот го 
разгледуваат работните тела на Советот. 

Член НО 
Предлозите во врска со материјалите што заедно 

ги изготвуваат повеќе изготвувачи, ги доставува прво-
означениот изготвувач. 

Со предлозите за Планот за работа на Советот 
се доставува и преглед со образложение, што осо-
бено треба да содржи«. 

— прашања предвидени со Програмата за вре-
мето за кое се изготвува Планот, а кои не се пред-
ложени од страна на изготвувачот во Предлогот на 
планот за работа; 

— прашања од Планот за работа за претходниот 
период што не се разгледани; 

— прашања што треба да се разгледаат по за-
клучоците на Собранието на СРМ, Претседателство-
то на СРМ и Советот, а не се предложени во Пла-
нот за работа. 

Член 111 
Планот за работа содржи наслов на темата и 

изготвувачот, елементи од Програмата за работа на 
Советот, рок до ко ј на Советот треба да му се доста-
ви планираниот материјал и датумот за разгледување 
на темата на седница на Советот. 

Член 112 
Планот за работа се доставува до сите репуб-

лички органи на управата, републичките организа-
ции и другите изготвувачи што се утврдени со Пла-
нот за работа. 

Акти на Советот 

Член 113 
Советот во остварувањето на своите права, долж-

ности и одговорности утврдени со Уставот на СРМ 
и со законите донесува уредби, одлуки, упатства, 
решенија за извршување на законите и на другите 
прописи и општи акти на Собранието. 

Советот, во согласност со овластувањата утврде-
ни со Уставот на СРМ и со законите утврдува на-
челни ставови и насоки за работа на републичките 
органи на управата. 

Советот донесува заклучоци кога не се одлучува 
со други акти. 

Член 114 
Советот. со уредба го уредува извршувањето на 

законите и на другите прописи и општи акти на 
Собранието, утврдува општи начела за внатрешната 
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организација на републичките органи на управата и 
на републичките организации и уредува други одно-
си, во согласност со овластувањата утврдени со Ус-
тавот на СРМ и со законите. 

Советот со одлука одлучува за одделни праша-
ња и мерки за извршување на законите, другите 
прописи и општи акти на Собранието, основа струч-
ни и други служби за своите потреби и заеднички 
служби за потребите на републичките органи на 
управата. 

Советот со упатството го пропишува начинот на 
работа на републичките органи на управата и на 
републичките организации. 

Советот со решение врши именување и назначу-
вање односно разрешување од должноста на функ-
ционери и раководни работници во Советот, во ре-
публичките органи на управата, врши други имену-
вања и разрешувања за кои е овластен, одлучува за 
други одделни прашања и за управни работи, како 
и кога во вршењето на своите овластувања и во 
своето работење донесува одделни акти. 

Советот утврдува начелни ставови и насоки во 
поглед на остварувањето на политиката на Собрание-
то и извршувањето на законите и другите прописи и 
општи акти на Собранието и на актите на Советот. 

Советот со заклучок ја утврдува положбата и 
зазема ставови и гледишта по прашањата што ги 
претресувал на седница, утврдува мислења по пред-
лозите за донесување закони, нацртите на закони и 
предлозите на закони и други прописи и општи акти 
и по материјали што тој не му ги поднел на Со-
бранието, одлучува за определени прашања на вна-
трешната организација и односите во Советот, ги 
определува задачите на републичките органи на уп-
равата и на републичките организации, како и зада-
чите и рамките на работа на своите служби и за-
зема ставови за прашањата од својата надлежност. 

Член 115 
Уредбите, одлуките, упатствата, насоките и ре-

шенијата ги потпишува претседателот односно пот-
претседателот на Советот што претседавал на седни-
цата на Советот. 

Известувањата за заклучоците на Советот ги пот-
пишува секретарот на Советот, ако за одреден 
заклучок Советот или претседателот на Советот не 
одлучат да ги потпише претседателот на Советот од-
носно потпретседателот. 

Член 116 
Уредбите, одлуките и упатствата на Советот се 

објавуваат во „Службен весник на СРМ", доколку 
Советот не одлучи да се објават во Посебниот служ-
бен весник на СРМ. 

Решенијата се објавуваат, доколку одлучи Сове-
тот, во „Службен весник на СРМ" или во Посебниот 
службен весник на СРМ. 

Советот може да одлучи да се објават и ~ оп-
ределени насоки и заклучоци на Советот. 

За објавување на прописите и за исправките на 
текстовите на објавените акти на Советот се грижи 
секретарот на Извршниот совет. 

Постапка за именување и разрешување 
на функционери 

Член 117 
Именувањето и разрешувањето од должност на 

функционери односно раководни работници во ре-
публичките органи на управата во Советот и во 
Стручната служба на Советот, како и именувањето 
и разрешувањето членови на колегијалните тела и 
работоводните органи од надлежност на Советот го 
врши Советот. 

Член 118 
Предлогот за именување функционери што ра-

ководат со републичките органи на управата и на 
други функционери во Советот, го поднесува претсе-
дателот на Советот, а предлогот за назначување ра-

ководни работници во републичките органи на упра 
вата го поднесува функционерот што раководи сс 
републичкиот орган на управата. 

Предлогот за назначување раководни работници 
во стручните и други служби на Советот го подне-
сува секретарот на Советот. 

Член 119 
Предлозите за именување, назначување и за раз-

решување на функционерите и раководните работ-
ници се поднесуваат писмено до Советот. 

Комисијата за кадровски и административни пра-
шања на Советот ги разгледува предлозите за име-
нување, назначување односно разрешување на функ-
ционери и раководни работници, врши консултација 
по овие предлози со заинтересираните органи и ор-
ганизации и на Советот му доставува извештај со 
мислење односно со образложен предлог. 

Постапка за склучување на општествени договори и 
самоуправни спогодби 

Член 120 
Советот учествува во склучувањето на општес-

твени договори, договори (во натамошниот текст: до-
говори) и самоуправни спогодби, во рамките на свои-
те права и должности и кога е со закон или одлука 
на Собранието на СРМ овластен. 

Одредбите на овој деловник за начинот на раз-
гледување и донесување акти ца Советот се приме-
нуваат и на учеството на Советот во склучувањето 
на договори и самоуправни спогодби, доколку со 
закон или со овој деловник не е поинаку опреде-
лено. 

Член 121 
Советот може да поведе постапка и да утврди 

основи за склучување на договори односно самоуп-
равни спогодби. 

Советот ќе определи републички орган на упра-
вата или републичка организација кои, во согласност 
со утврдените основни ставови на Советот, ќе учес-
твува во изготвувањето на текстов на договорот од-
носно на самоуправната спогодба. 

Советот ги известува другите учесници во дого-
варањето односно самоуправното спогодување, кои 
во името на Советот ќе учествуваат во изготвувањето 
на договорот односно на самоуправната спогодба и 
за потребата тие да определат свои претставници 
кои ќе учествуваат во заедничкото изготвување на 
овие акти. 

Определените претставници на сите учесници во 
договарањето односно во самоуправното спогодува-
ње изготвуваат текст на договорот односно на са-
моуправната спогодба, кој се доставува на сите учес-
ници на разгледување. 

Член 122 
Советот кога ќе го добие текстот на договорот 

односно на самоуправната спогодба од другите учес-
ници во неговото склучување, по п р и б а в е н о ^ мисле-
ње од Републичкиот комитет за законодавство и ор-
ганизација и од соодветните републички органи на 
управата и републички организации, утврдува ста-
вови за прашањата што се предмет на договорот 
односно на самоуправната спогодба и определува 
претставници кои ќе учествуваат во усогласувањето 
на ставовите и потпишувањето на договорот односно 
спогодбата. 

Ако другите учесници само покренале иниција-
тива за склучување на договор односно самоуправ-
на спогодба, Советот постапува во согласност со од-
редбите од член 124 од овој деловник. 

Член 123 
Со текстот на предлогот на договорот односно 

на самоуправната спогодба што му се доставува на 
Советот на разгледување, на Советот му се доставу-
ва и образложение кое го содржи уставниот односно 
законскиот основ за учество на Советот вр нивното 
склучување, причините поради кои се предлага склу-
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чување на договор односно самоуправна спогодба и 
учество на Советот во тоа, оценка на состојбата и 
целите што треба да се остварат, начинот на оства-
рувањето на договорот и спогодбата, како и извеш-
тај за текот на усогласувањето. 

Кога Советот ќе го прифати усогдасениот текст 
на договорот односно на самоуправната спогодба, 
определува свој претставник кој во името на Сове-
тот ќе го потпише договорот односно самоуправната 
спогодба. 

Член 124 
Одредбите од овој деловник за постапката за 

склучување на договори и самоуправни спогодби, 
соодветно се применуваат и на давање мислења и 
предлози на Советот за склучување на договори и 
самоуправни спогодби во кои учествува Собранието 
на СРМ. 

Постапка по предлог за укинување или поништување 
на прописи кои ги донесува функционер што 

раководи со републички орган на управа 
односно републичка организација 

Член 125 
Предлог за укинување односно поништување на 

пропис кој го донесува функционер што раководи 
со републички орган на управата односно републич-
ка организација, поднесува претседателот на Советот 
односно член на Советот, доколку смета дека таков 
пропис не е во согласност со закон и друг пропис и 
општ акт на Собранието на СРМ или во согласност 
со пропис на Советот. 

Републичкиот комитет за законодавство и орга-
низација ако установи дека прописот што го донел 
функционерот кој раководи со републичкиот орган 
на управата односно републичката организација, 
или одделни одредби од тој пропис односно од оп-
штиот акт, не се во согласност со закон и друг про-
пис, односно општ акт на Собранието на СРМ или 
со пропис на Советот, должен е да му укаже на 
Советот на таа неусогласеност и да предложи уки-
нување односно поништување на тој пропис. 

Предлогот од став 1 на овој член се доставува 
на мислење до Републичкиот комитет за законодав-
ство и организација, кој своето образложено мисле-
ње ќе го достави до Советот и до функционерот 
кој раководи со републичкиот орган на управата 
односно со републичката организација кои го донеле 
тој пропис. 

Советот одлучува за укинување односно пониш-
тување на прописите на седницата на која е повикан 
да учествува донесувачот на прописот односно на 
друг општ акт, со мнозинство на гласови на сите 
членови на Советот. 

Записник и стенографски белешки 

Член 126 
За работата на седниците на Советот се води 

записник. 
Записникот го содржи дневниов ред на седни-

цата, името на претседавачот на седницата, ими-
њата на присутните и отсутните членови на Сове-
тот, имињата на функционерите што по покана при-
суствуваат на седницата и . заклучоците донесени по 
одделните точки од дневниот ред. 

Секој член на Советот и друг функционер од 
член 80, став 1 од овој деловник што присуствувал 
на седницата, има право да бара неговите изјави и 
предлози да се внесат во записникот. 

Заклучоците на Советот по прашањата од дело-
кругот на одделни републички органи на управата 
односно републички организации се доставуваат до 
функционерите што раководат со органот односно 
организацијата веднаш по усвојувањето на записни-
кот од седницата на Советот. 

Записниците од седниците на Советот се сметаат 
за материјали од доверлив карактер. 

Записниците од седниците на Советот на кои се 
разгледувани материјали од строго доверлив карак-
тер или материјали што претставуваат државна тајна 
и заклучоците на Советот по нив, имаат ист вид и 
степен на тајност како и материјалите што се раз-
гледувани на тие седници, ако Советот за одделни 
случаи не одлучи поинаку. 

За водењето на записникот се грижи секретарот 
на Советот. 

Член 127 
На седниците на Советот се водат стенографски 

белешки и се врши магнетофонско снимање. 
Стенографските белешки и магнетофонските лен-

ти од седниците на Советот се сметаат за строго 
доверливи материјали, доколку Советот за одделни 
случаи не одлучи поинаку. 

Стенографските белешки и магнетофонските лен-
ти од седниците на Советот на кои се разгледувани 
материјали од строго- доверлив карактер или мате-
ријали што претставуваат државна тајна, имаат ист 
вид и степен на тајност како и материјалггге што 
се разгледувани на тие седници, ако Советот за од-
делни случаи не одлучи поинаку. 

Стенографските белешки и магнетофонските лен-
ти можат да се користат во согласност со заклучо-
ците на Советот. 

За чувањето на стенографските белешки и на 
магнетофонските ленти и за определување начин на 
користење се грижи секретарот на Советот. 

Магнетофонските ленти се чуваат најмалку 30 
дена од денот на одржувањето на седницата, а по 
заклучок на Советот одделни ленти можат да се 
чуваат трајно. 

Секој член на Советот или функционер кој при-
суствувал на седницата на Советот може да ги по-
бара на увид стенографските белешки и во делот 
од неговото излагање да изврши стилски и јазични 
исправки, при што не може да ја менува содржи-
ната на своето излагање. 

Заради отстранување на евентуалната неусогла-
сеност меѓу стенографските белешки и излагањето, 
функционерот од претходниот став може да ј'а ко-
ристи магнетофонската лента на кое е снимено не-
говото излагање. 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА СОВЕТОТ СО 
СОБРАНИЕТО, ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ, 
СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА И РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

1. Остварување на односите на Советот 
со Собранието 

Член 128 
Советот го известува Собранието за спроведува-

њето на политиката чии основи ги утврдило Со-
бранието, во целина или за одделни области од оп-
штествениот живот, за извршување на одделни за-
кони или други општи акти што ги донело Собра-
нието за движењето и развитокот на стопанството 
и на другите области од општествениот живот и 
општествените односи во тие области, за остварува-
ње на Општествениот план на Републиката, на Ре-
публичкиот буџет, за спроведување на подготовките 
за народна одбрана, за својата работа и за работата 
на републичките органи на управата, како и за 
други работи што ги вршел и за проблемите што ги 
согледал во вршењето на своите работи. 

Советот го известува Собранието за својата ра-
бота и за други прашања што произлегуваат од не-
говата работа преку свој претставник на седницата 
на оној собор во чиј делокруг спаѓа тоа прашање 
или преку извештај што го доставува до Собра-
нието. 

Член 129 
Советот, во остварувањето на основната програ-

ма за работа на Собранието и на програмите за 
работа на соборите, се грижи за изработка на пре-
длози за донесување закон, нацрти на закони и пре-
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длози на закони и на други прописи и општи акти 
на Собранието и на други материјали, чија изра-
ботка ќе му ја довери Собранието односно собор на 
Собранието. 

Советот го определува републичкиот орган на 
управата односно републичката организација што ќе 
го подготви предлогот за донесување на нацртот 
односно предлогот на актот или материјалот од 
претходниот став, доколку тоа не е утврдено со 
програмите за работа на Собранието и на неговите 
собори или со посебен заклучок на Собранието од-
носно на соборите, а по потреба може да го опре-
дели и начинот на подготвувањето на предлогот за 
донесување на нацртот односно предлогот на актот. 

Член 130 
Советот соработува со делегациите и делегатите 

при изготвувањето на законите и другите прописи 
и општи акти што ги изготвува за Собранието, ги за-
познава со предлозите за решавање на прашањата 
што се уредуваат со тие прописи и акти, ги разгле-
дува иницијативите на делегациите и делегатите во 
Собранието кога е тоа од интерес за остварување 
на неговите функции и кога тоа придонесува за 
успешно функционирање на делегатскиот систем и 
за остварување на непосредна соработка со нив. 

За остварување на оваа соработка Советот од-
носно неговите работни тела предлагаат одржување 
на заеднички седници и организирање на консулта-
тивни состаноци, известување на претставници на 
соодветните работни тела во Собранието за одржува-
ње на своите седници заради нивно присуство на 
седниците на работните тела и меѓусебно инфор-
мирање за прашањата од заеднички интерес и други 
облици на соработка. 

Член 131 
Советот во својство на овластен предлагач, под-

несува предлог за донесување нацрт односно предлог 
на закон, на друг пропис или општ акт што го до-
несува Собранието, во облик и според постапката 
утврдена со Деловникот на Собранието и со овој1 

деловник. 
Кога Собранието ќе побара од Советот мислење 

за материјал, предлог за донесување, нацрт односно 
предлог на закон, на друг пропис или општ акт 
што не го предложил Советот, Советот утврдува ми-
слење на седница пред неговото разгледување во 
надлежните собори на Собранието. Своето мислење 
Советот го доставува до Собранието писмено, а по 
исклучок може да овласти свој претставник да го 
изнесе мислењето на Советот на седница на над-
лежните собори на Собранието. 

Член 132 
При утврдување на предлог за донесување за-

кон, нацрт на закон и предлог на закон, на друг 
пропис или општ акт што Советот му го поднесуваа 
на Собранието, како и при разгледување на из-
вештаи, анализи и други материјали, Советот опре-
делува свој претставник што ќ е учествува во рабо-
тата на соборите и на ' работните тела на Собра-
нието и на соборите односно на работата на со-
боанието на соодветната републичка самоуправна ин-
тересна заедница! што рамноправно учествува во од-
лучувањето со надлежните собори на Собранието. 

Сп доставувањето на предлогот односно на ма-
терија тот. Советот го известува Собранието за свои-
те претставници 

Член 133 
Општо право да го претставува Советот во Со-

б п а т и т и , во неговите собори и во работните тепа 
на Собпанието и на соборите има претседателот на 
Советот. 

Член 134 

Советот определува свои членови како постоја-
ти пг етото речити во соборите на Собранието и во ра-
ботните тела на Собранието и на соборите односно 

во собранијата на самоуправните интересни заедници 
кога одлучуваат рамноправно со надлежните собори. 

За свој постојан претставник во одделни работ-
ни тела на Собранието и на соборите, Советот може 
да определи и функционер што раководи со репуб-
лички орган на управата или со републичка органи-
зација, ко ј не е член на Советот, по прашањата од об-
ласта што спаѓа во делокругот на органот односно 
организацијата со која раководи. 

Член 135 
- Советот може да определи свој член или функ-

ционер што раководи со републичкиот орган на уп-
равата или републичка .организација кој не е член 
на Советот, за прашања што спаѓаат во нивен дело-
круг на работа, да го претставува во одделен собор 
на Собранието и во работните тела на Собранието 
и на соборите по определено прашање од областа 
што спаѓа во делокругот на органот на управата од-
носно републичката организација со која раководи. 

, Член 136 
Постојаниот претставник на Советот присуству-

ва на седниците на соборите на Собранието и на ра-
ботните тела на Собранието и на соборите, го изне-
сува ставот на Советот по одделно прашање, има пра-
во од името на Советот, во рамките на начелно за-
земениот став на Советот, да предлага амандмани на 
предлозите на законите и на другите општи акти и 
да се изјаснува за амандманите што Советот не ги 
утврдил, може да 'предложи да се одложи донесу-
вањето на закон или на друг општ акт за да може 
Советот да заземе став по амандманите што тој не 
ги поднел и го известува Советот за ставовите и ми-
слењата на соборите и на работните тела. 

Член 137 
Советот упатува свои повереници што ќе присус-

твуваат на седниците на соборите на Собранието и 
на работните тела на Собранието и на соборите од-
носно во собранието на самоуправните интересни за-
едници кои одлучуваат рамноправно .со надлежните 
собори, кога на тие седници се претресуваат пред-
лози за донесување закон, нацрт на ракон, предлог 
на закон, односно на друг пропис или општ акт што 
ги поднел Советот. 

Советот може да упати свои повереници и во 
други случаи кога тоа го смета за потребно. 

Советот ќ е упати свои повереници и кога тоа ќе 
го побара собор на Собранието или работно тело 
на Собранието или негов собор односно собор на 
самоуправните интересни заедници кога одлучуваат 
рамноправно . со надлежните собори. 

Поверениците се определуваат од редот, на функ-
ционерите и стручните работници во републичките 
органи на управата и републичките организации. 

Повереникот на Советот присуствува на седни-
цата на соборот односно на соодветното тело и дава 
известувања и појаснувања по предлогот за донесу-
вање нацртот односно предлогот на закон, на друг 
пропис или општ акт односно по материјалот што се 
разгледува на седницата. 

Член 138 
Претставниците и поверениците на Советот се 

должни да се придржуваат кон Начелните ставови 
што Советот ги зазел за прашањата што се претре-
суваат во соборите на Собранието и во работните 
тела на Собранието и на соборите. 

Претставниците и поверениците на Советот се 
должни да соработуваат меѓусебно и да ги усогла-
суваат ставовите по начелните и поважни прашања 
што се претресуваат на седниците на телата од прет-
ходниот став. Ако во претресот се покренат начелни 
и други позначајни прашања за кои Советот прет-
ходно не зазел став, претставникот на Советот е дол-
жен без одлагање да го запознае за тоа Советот од-
носно претседателот на Советот и да бара упатства 
за ставот што треба да го заземе по тоа прашање. 
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Член 139 
Одговори на прашањата на делегатите во собо-

рите на Собранието, упатени до Советот во врска со 
работата на Советот или со работите од неговата над-
лежност, дава член на Советот што ќе го определи 
Советот. 

Советот може да определи одговор на делегат-
ско прашање да даде функционер што раководи 
со републички орган на управата, кој не е член на 
Советот односно функционер што раководи со ре-
публичка организација, по прашањата од областа што 
спаѓа во делокруг на органот односно на организа-
цијата со која раководи, како и заменик на функ-
ционерот што раководи со републичкиот орган на 
управата односно со републичката организација. 

Во итни случаи претседателот на Советот може 
да определи член на Советот односно функционер 
од претходниот став што ќ е одговори на прашања 
на делегатот на Собранието. 

На прашањата од делегатите во Собранието упа-
тени усно, до Советот на Собранието, за време на 
седница на. собор на Собранието, одговара членот 
на Советот или друг функционер што раководи со 
републичкиот орган на управата или со републич-
ката организација во чиј делокруг спаѓа материјата 
на која се однесува поставеното прашање односно 
функционерот од став 2, на овој член, а доколку 
тој не присуствува на седницата на соборот, одгово-
рот може да го даде постојаниот претставник на Со-
ветот во соодветниот собор. 

Доколку во врска со поставеното прашање не 
постои став на Советот или доколку за одговорот е 
неопходно да се соберат соодветни податоци однос-
но да се консултираат одделни републички органи 
на управата и републички организации, или ако по-
стојат други оправдани причини, претставникот на 
Советот ќе побара одговорот да го поднесе на прва-
та наредна седница на соборот. * 

Советот може да одбие да даде одговор на по-
ставеното прашање, ако тоа прашање не се однесу-
ва на работата на Советот или на работата од не-
говата надлежност и за тоа го известува соборот на 
Собранието чиј делегат го поставил прашањето. 

Ако поставеното прашање се однесува на мате-
рија што претставува државна, воена или службена 
тајна, Советот односно претставникот на Советот ќе 
предложи одговорот да се сослуша на седница на со-
борот на Собраниево без присуство на јавноста. 

Член 140 ' 
Советот може да предложи на надлежните со-

бори на Собранието да се одложи претресот на пред-
лог на закон, друг пропис или општ акт на Собра-
нието, или поради проучување на определено пра-
шање, да образува заедничка комисија од делегати 
во надлежност на собор на Собранието и од члено-
ви на Советот, или да се свика седница на^ надлеж-
ниот собор на Собранието на која Советот ќ е го из-
несе својот став по определено прашање. 

Член 141 
Кога работно тело на Собранието или на негов 

собор бара од Советот известување во врска со пра-
шањата од негова надлежност што се на дневен ред 
на седницата на телото, Советот постапува во сог-
ласност со Деловникот на .Собранието и овој делов-
ник. 

Советот ќе побара да се одложи претресот на пра-
шањата за кои треба да поднесе известување однос-
но да даде мислење во смисла на претходниот став, 
во случај кога е тоа неопходно поради собирање на 
потребни податоци, подготвување на соодветна до-
кументација, како и поради консултирани на соод-
ветните републички органи на управата и републич-
ки организации и на други органи и организации. 

Член 142 
Експозе за најважните општествено-економски и 

политички прашања, во Собранието поднесува прет-
седателот или друг претставник на Советот. 

Образложени тези за изработка на експозето под-
готвува републичкиот орган на управата кој е обра-
ботувач на материјалот по ко ј се поднесува експо-
зето. 

Предлогот на текстот на експозето пред подне-
сување во Собранието го разгледува и утврдува Со-
ветот. 

Советот може да заклучи за одделни материјали 
претставниците на Советот да поднесат уводно изла-
гање кое треба да содржи краток осврт на најважни-
те прашања од предложениот материјал и по начинот 
на излагањето треба да ј'а поттикне расправата за пред-
ложената политика. Кога УБОДНОТО излагање го под-
несуваат претставниците на Советот на посебни сед-
ници на повеќе совети на Собранието, подносители-
те на УБОДНОТО излагање се должни претходно да ги 
усогласат своите излагања. 

Советот навреме го известува Собранието дека 
ќе поднесе експозе или уводно излагање. 

Член 143 
Советот редовно го известува Собранието и по-

кренува иницијативи за консултации во Собранието 
за прашања кои се предмет на разгледување во ме-
ѓурепубличките комитети, а кои се од значење за 
утврдување на развојната политика и за изработка 
на системските закони, за прашања со кои се утвр-
дуваат материјални и други значајни обврски за Ре-
публиката, како и за други прашања суштествени 
за уредување на односите меѓу републиките и авто-
номните покраини. 

Советот го известува Собранието за своите ставо-
ви, како и за остварување на соработката со изврш-
ните совети на собранијата на републиките и авто-
номните покраини и со Сојузниот извршен совет, со 
доставување на посебни информации. 

Член 144 
На барање од Делегацијата на Собранието во 

Соборот на републиките и покраините во Собранието 
на СФРЈ, Советот утврдува ставови и дава објасну-
вања односно мислења за прашањата од својата над-
лежност што на Делегацијата и се потребни за вр-
шење на нејзините функции. 

За обезбедување на ставови, објаснувања и мис-
лења во смисла на претходниот став, се грижи прет-
седателот односно член на Советот и секретарот на 
Советот. 

Со цел за информирање на членовите иа Деле-
гацијата на Собранието во Соборот на- републиките 
и покраините на СФРЈ за работата на Советот, а по-
себно за ставовите, предлозите и мислењата на Со-
ветот во однос на прашањата од надлежност на Фе-
дерацијата, Советот особено: 

— и доставува на Делегацијата материјали за 
седница на Советот; 

— ја известува Делегацијата за седниците на Со-
ветот и неговите работни тела и разгледува праша-
ња кои се од значење за остварување на функцијата 
на Делегацијата и го повикува претседавачот на Де-
легацијата на седница на Советот и неговите работ-
ни тела кога се разгледуваат тие прашања; 

— ја запознава Делегацијата со ставовите, пред-
лозите и иницијативите н а ' Советот, кои Советот ги 
доставува до Сојузниот извршен совет во рамките на 
соработката во подготвувањето на причините за кои 
Соборот на републиките и автономните покраини на 
Собранието на СФРЈ одлучува врз основа на соглас-
ност на собранијата на републиките и автономните по-
краини, при давање на согласност за донесување од-
луки на Сојузниот извршен совет, за регулирање на 
одредени прашања или преземање на соодветни мер-
ки, како и со евентуални ставови на Сојузниот из-
вршен совет по упатени предлози и иницијативи; 
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— и доставува на Делегацијата ставови на Сове-
тот донесени по материјалите за седници на меѓу-
републичките комитети, како и за заклучоци и бе-
лешки од седниците на меѓурепубличките комитети; 

— ја информира Делегацијата и за други значај-
ни материјали, заклучоци и ставови на Советот пре-
ку посебни информации кои се издаваат или на 
друг пригоден начин. 

2. Остварување на односите на Советот 
со Претседателството на СРМ 

Член 145 
Советот ги остварува своите права и должности 

спрема Претседателството на СРМ во согласност со 
Уставот на СРМ, закон, Деловникот на Претседател-
ството на СРМ и овој деловник. 

Член 146 
Во согласност со своите права и должности. Со-

ветот обезбедува спроведување на насоките, ставови-
те и актите на Претседателството на СРМ од облас-
та на народната одбрана, општествената самозашти-
та и заштитата на поредокот утврден со Устав. 

Член 147 
Советот е должен, по барање на Претседателство-

то на СРМ, да заземе став односно да даде мисле-
ње за определено прашање од значење за утврду-
вање и спроведување на утврдената политика и из-
вршување на законите и другите ,прописи. 

Член 148 
Советот го известува Претседателството на СРМ 

за прашањата од својата надлежност по своја ини-
цијатива или кога тоа ќ е го побара Претседател-
ството на СРМ. 

Член 149 
АКО Претседателството на СРМ му даде на Со-

ветот мислење и изнесе ставови за спроведување на 
политиката на законите и на другите прописи и оп-
шти акти на Собранието или ако предложи мерки 
за нивното спроведување, Советот ќе ги разгледа 
тие мислења, ставови и предложени мерки и за за-
земениот став по нив ќе го извести Претседателство-
то на СРМ. 

Советот го известува Претседателството на СРМ 
за седницата на која ќе ги разгледува неговите мис-
лења, ставови и предлози и поканува претставник на 
Претседателството на СРМ заради учество во рабо-
тата на седницата на Советот. 

На начинот определен во претходниот став Со-
ветот постапува и во случаите кога Претседателство-
то на СРМ бара мислење од Советот за определени 
прашања. 

Член 150 
Советот редовно го известува Претседателството 

на СРМ и може да покренува иницијатива за кон-
султации во Претседателството на СРМ за прашања-
та што се предмет на разгледување во меѓурепуб-
личките комитети, а што се од значење за утврдува-
ње на развојната политика и изработка на системски 
закони за прашањата со кои се утврдуваат матери-
јални и други значајни обврски за Републиката, ка-
ко и за други позначајни прашања. 

Член 151 / 

Советот може да му ги изнесе на Претседател-
ството на СРМ своите мислења и ставови за одделни 
прашања од надлежност на Претседателството на 
СРМ што се од значење за остварување на функции-
те на Советот, како и да предложи внесување на 
определени прашања во Програмата за работа на 
Претседателството на СРМ. 

Советот по барање од Претседателството на СРМ, 
определува републички орган на управата односно 
републичка организација да подготви потребен мате-
ријал за Претседателството на СРМ. 

3. Остварување на односите на Советот 
со републичките органи на управата 

Член 152 
Во остварувањето на своите права, должности и 

одговорности Советот ја усогласува и ја насочува 
работата на републичките органи на управата и на 
републичките организации и може да утврдува на-
соки и начелни ставови заради обезбедување на спро-
ведувањето на утврдената политика и за извршување-
то на законите и другите прописи и општи акти на 
Собранието и на Советот, да им наложи на овие ор-
гани и организации донесување на прописи и пре-
земање на мерки за кои се овластени, утврдува ро-
кови за извршување на одделни задачи од нивниот 
делокруг и да бара да ја испитаат состојбата во 
рбластите од нивниот делокруг и да му поднесат на 
Извршниот совет извештај со соодветни предлози. 

Советот може да го определи начинот на сора-
ботка меѓу републичките органи на управата и репуб-
личките организации во извршувањето на задачите 
од претходниот став, како и начинот на соработка 
на овие органи и организации со органите на дру-
гите општествено-политички заедници, општествено-
политичките организации, општествените организации, 
организациите на здружениот труд и другите само-
управни организации и заедници и здруженијата на 
граѓаните. 

Член 153 
Советот може да бара од функционерите што 

раководат со републичките органи на управата и со 
републичките организации, преку редовни или повре-
мени извештаи, информации и анализи или на друг 
соодветен начин, навремено и целосно да го извес-
туваат Советот за состојбата, појавите и проблемите 
од значење за остварување на политиката и за извр-
шување на законите и другите прописи и општи ак-
ти на Собранието на СРМ и на прописите и заклу-
чоците на Советот. 

Извештаите за работа, покра ј податоци за пра-
шањата од претходниот став, особено треба да содр-
жат податоци и оценки за остварувањето на Про-
грамата за работа, како и на задачите и работите 
што Советот им ги доверил на соодветниот репуб-
лички орган на управата односно републичка ор-
ганизација. 

Функционерите што раководат со орган на упра-
вата во состав на републичките секретаријата од-
носно републичките комитети, извештаите за рабо-
тата на органот со кој раководат ги доставуваат до 
Советот преку републичкиот секретар односно прет-
седателот на републичкиот комитет во чиј состав е 
тој орган. Републичкиот секретар односно претседа-
телот на републичкиот комитет е должен кон таквиот 
извештач да достави до Советот и свое мислење. 

Член 154 
Функционерите што раководат со републичките 

органи на управата односно со републичките орга-
низации покренуваат иницијатива и предлагаат мер-
ки во врска со спроведувањето на политиката и из-
вршувањето на законите, другите прописи и општи 
акти на Собранието на СРМ и можат од Советот да 
бараат да заземе став по определено прашање во 
врска со спроведувањето на политиката, извршување-
то на законите, другите прописи и општи акти на 
Собранието на СРМ. 

Член 155 
Советот ќе побара од републичкиот орган на уп-

равата односно републичката организација да доста-
ви извештај за состојбата и причините за неизвр-
шување на сојузните закони и другите сојузни про-
писи и општи акти за чие извршување е одговорен 
републичкиот орган на управата односно републич-
ката организација, кога за неизвршувањето на тие 
прописи на Советот му укажал Сојузниот извршен 
совет. 
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Член 156 
Заради остварувањето на функциите на Советот 

во врска со надзорот над работата на републичките 
органи на управата и републичките организации, Ре-
публичкиот комитет за законодавство и организаци-
ја ги разгледува прописите што ги донесуваат функ-
ционерите џ1то раководат со републичките органи 
на управата и републичките организации од гледиш-
те на нивната усогласеност со Законот или друг про-
пис или општ акт на Собранието на СРМ и пропи-
сите и други општи акти на Советот како и од гле-
диште на единството на правниот систем и за тоа 
на Советот му дава свое мислење. 

Ако Републичкиот комитет за законодавство и 
организација установи дека прописот што го доне-
сува републичкиот секретар или претседателот на ре-
публичкиот комитет односно функционерот што ра-
ководи со републичкиот орган на управата или од-
делни одредби на тој пропис не се во согласност со 
закон, друг пропис или општ акт на Собранието на 
СРМ односно со пропис или општ акт на Советот, 
должен е за тоа да им укаже, а ако не се согласи 
со забелешките, прописот нема да се објави во „Слу-
жбен весник на СРМ" пред Советот да заземе став 
за спорните прашања. 

Предлог за укинување или поништување на про-
пис што не е во согласност со закон, со друг пропис 
или општ акт на Собранието на СРМ односно со 
пропис или општ акт на Советот може да поднесе 
претседателот или член на Советот. 

Н А Ч И Н НА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА НА 
СОВЕТОТ СО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ, СО 

ИЗВРШНИТЕ СОВЕТИ НА СОБРАНИЈАТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И 

СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

1. Начин на остварување на соработката^ на 
Советот со Сојузниот извршен совет 

Член 157 
Советот, во рамките на своите надлежности, со-

работува со Сојузниот извршен совет во разгледува-
њето на прашањата од заеднички интерес за Феде-
рацијата и Републиката. 

Соработката на Советот со Сојузниот извршен со-
вет се остварува особено со: 

— меѓусебна размена на мислења, искуства, ин-
формации и материјали за прашањата од заеднич-
ки интерес,-

— усогласување на Програмата за работа на Со-
ветот со Програмата за работа на Сојузниот извршен 
совет и со поднесување предлози на Сојузниот извр-
шен совет за внесување на определени прашања во 
неговата програма за работа; 

— размена на информации и искуства по одре-
дени прашања; 

— доставување на ставови, предлози и мислења 
за прашањата за кои одлучува Сојузниот извршен со-
вет; 

— учество на претставници на Советот во рабо-
тата на Сојузниот извршен совет и на неговите ра-
ботни тела. 

Работните тела на Советот, по правило, непосред-
но соработуваат со соодветните работни тела на Со-
јузниот извршен совет. 

Член 158 
Советот, во согласност со Уставот на СФРЈ и со 

закон, соработува со Сојузниот извршен совет не-
посредно или на друг договорно утврден начин кога 
Сојузниот извршен совет му предлага на Соборот на 
републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, 
закон, друг пропис или општ акт што се донесува 
врз основа на согласност со надлежните републички 
и покраински органи. 

Член 159 
Советот, во согласност со Уставот на СФРЈ и со 

закон, учествува во донесувањето на прописите за 
извршување на законите што Сојузниот извршен со-
вет ги донесува врз основа на согласност на надлеж-
ните републички и покраински органи, за која цел 
спогодбено со Сојузниот извршен совет и со над-
лежните органи на другите социјалистички републи-
ки и на социјалистичките автономни покраини обра-
зува меѓурепублички комитети за одделни области и 
делегира претставници во тие комитети. 

Член 160 
Советот разгледува прашања по барање на Со-

јузниот извршен совет и му доставува свои мисле-
ња, забелешки и предлози, како и други прашања 
од делокругот на Сојузниот извршен совет за кои е 
заинтересиран. 

Член 161 
Советот кога ќе одлучи да покрене иницијатива 

пред Сојузниот извршен совет за разгледување на 
определени прашања од надлежност на Федерација-
та, претседателот на Советот го доставува заклучо-
кот на Советот до претседателот на Сојузниот извр-
шен совет, со образложение за причините за покре-
нување на иницијативата. 

Советот кога дава иницијатива за изменување на 
сојузен закон, за таа иницијатива го известува Со-
бранието, Претседателството на СРМ, Делегацијата 
на Собранието во Соборот на републиките и покраи-
ните во Собранието .на СФРЈ односно делегатите од 
Социјалистичка Република Македонија во Сојузниот 
собор на Собранието на СФРЈ. 

Член 162 
Советот може да покрене прашање пред Сојуз-

ниот извршен совет за извршување на сојузен за-
кон, друг пропис или општ акт што го донел Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ, доколку смета дека сојузниот орган на уп-
равата не го извршува тој закон, друг пропис или 
општ акт, или не го извршува согласно, со утврде-
ната политика. 

Член 163 
Материјалите на Сојузниот извршен совет се раз-

гледуваат во Советот на начинот предвиден со од-
редбите на овој деловник за разгледување на мате-
ријали од надлежност на Советот во редовна постап-
ка, доколку за одделни прашања не е пропишана по-
себна постапка. 

Член 164 
Ставовите заради меѓурепубличко усогласување, 

Советот ги утврдува во согласност со политиката ут-
врдена од Собранието. 

Подготвувањето и разгледувањето на прашањата 
за кои Советот зазема став заради усогласување во 
меѓурепубличките комитети се врши на начин и спо-
ред постапка предвидена за подготвување на мате-
ријали за седница на Советот, доколку со други про-
писи или со овој деловник за одделни случаи не е 
поинаку утврдено. 

Во итни случаи, кога не е можно да се обезбе-
ди редовна постапка за утврдување став на Советот, 
ставот на Советот може да се утврди непосредно на 
седница на Советот, врз основа на информација за 
прашањето за кое треба да се утврди став. 

Член 165 
Членовите на меѓурепубличките комитети од на-

шата Република се должни за сите прашања за кои 
се врши меѓурепубличко усогласување да бараат став 
од Советот. 

Во итни случаи член на меѓурепублички коми-
тет може да го услови давањето на согласност со 
дополнителна потврда од Советот, за неговиот став 
што го зазел на седницата на меѓурепубличкиот ко-
митет. 
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Доколку Советот се согласи со условно заземе-
ниот став од членот на меѓурепубличкиот комитет 
или не се согласи за тоа веднаш 'ќе го извести Со-
јузниот извршен совет. ' 

Член 166 
Заради поефикасно утврдување став на Советот 

по прашањата за кои се врши меѓурепубличко усо-
гласување, членот на меѓурепубличкиот комитет мо-
же да врши претходни консултации со републички-
те органи на управата и со републичките организа-
ции, да бара од нив определени информации, пода-
тоци и други материјали, како и да му предлага на 
Советот преземање на други потребни мерки. 

Член 167 
Членот на меѓурепубличкиот комитет може да 

бара да се свика седница на комитетот заради зазе-
мање став по определено прашање само по спрове-
дена постапка во Советот, врз основа на која е утвр-
дено дека за тоа прашање треба да се предложи 
свикување на седница на меѓурепубличкиот комитет. 

Член 168 
Членот на меѓурепубличкиот комитет навреме го, 

известува .претседателот на Советот ако е спречен во 
определен временски период да биде претставник во 
меѓурепубличкиот комитет односно да учествува во 
работата на определена седница на меѓурепублички-
от комитет. 

Заменик на членот на меѓурепубличкиот коми-
тет за определена седница на комитетот определува 
Советот односно претседателот на Советот, ако до 
седницата на меѓурепубличкиот комитет не се одр-
жува седница на Советот. 

Член 169 
Членовите на меѓурепубличките комитети доста-

вуваат до Советот информации или усно го инфор-
мираат Советот за усвоените заклучоци и заземени-
те ставови од страна на претставниците на изврш-
ните совети на другите социјалистички републики и 
на социјалистичките автономни покраини, како и дру-
ги податоци од значење за известување на Советот 
за заземените ставови во соодветниот меѓурепублич-
ки комитет.. 

Информациите од претходниот став се доставу-
ваат до членовите на Советот, членот на Претседател-
ството на СФРЈ од СРМ, членовите на Претседател-
ството; членовите на Претседателството на Собра-
нието, членовите на Делегацијата на Собранието во 
Соборот, на републиките и покраините на Собрание-
то, членовите на Делегацијата на Собранието во Со-
борот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ, како и до функционерите што раководат 
со републичките органи на управата, кога информа-
циите се однесуваат на прашања од делокругот на 
тие органи. 

Информациите од став 1 на овој член се доста-
вуваат и до претседателот на ЦК на СКМ, Претсе-
дателството на ЦК на СКМ, Републичката конферен-
ција на ССРНМ, Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, Републичкиот одбор на Сојузот на 
здруженијата на борците од НОВ на Македонија, 
и на Стопанската комора на Македонија. 

Информациите од став 1, на овој член, во дого-
вор со претседателот на Советот, може да се доста-
вуваат и до други заинтересирани органи и органи-
зации. 

За доставување на иформациите во смисла на 
овој член се грижи секретарот на Советот. 

Член 170 
Советот, по барање од Собранието, дава мислења 

за прашањата за кои во Собранието на СФРЈ се од-
лучува врз основа на согласност со собранијата на 
социјалистичките републики и на социјалистичките 
автономни покраини, на начинот предвиден со овој 
деловник за давање мислење на Собранието., 

2. Начин на остварување на соработката на Советот 
со извршните совети на другите социјалистички ре-
публики и на социјалистичките автономни покраини 

Член 171 
Советот соработува со извршните совети на со-

бранијата на другите социјалистички републики и на 
социјалистичките автономни покраини заради разгле-
дување на прашања од заеднички интерес и со нив 
развива меѓусебни односи, презема заеднички акции, 
основа заеднички тела и остварува други видови на 
соработка. 

Во остварувањето на оваа соработка Советот раз-
менува искуства со извршните совети на собранија-
та на другите социјалистички републики и на соци-
јалистичките автономни покраини во поглед на уна-
предувањето на организацијата и методот на работа 
на извршните совети и на нивните работни тела, 
обезбедување меѓусебна размена на програмите за 
работа и на поважните материјали, како и на други 
информативни и документациони материјали и вос-
поставува други видови на соработка преку одржу-
вање. на заеднички советувања и размена на делега-
ции од членови на Советот и други функционери и 
стручњаци. 

Член 172 
Советот, во согласност со Уставот на СРМ и со 

закон, покренува иницијативи и учествува во постап-
ката на меѓурепубличкото договарање за прашања 
од заеднички интерес. 

Советот, во рамките на своите права и должнос-
ти, склучува договори со извршните совети на со-
бранијата на другите социјалистички републики и на 
социјалистичките автономни покраини и се грижи за 
нивното спроведување. 

ОСТВАРУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА НА СОВЕТОТ СО 
ИЗВРШНИТЕ СОВЕТИ НА СОБРАНИЈАТА НА 

О П Ш Т И Н И Т Е 

Член 173 
Соработката на Извршниот совет со извршните 

совети на собранијата на општините се остварува 
преку давање на мислења и предлози за одделни 
прашања од интерес за општините и Републиката, 
како и со учество на претставниците на извршните 
совети на собранијата на општините на седниците на 
Извршниот совет и неговите работни тела. 

Член 174 
Советот ги запознава извршните совети на собра-

нијата на општините за ставовите заземени по пра-
шањата што се од посебен интерес за општините, а 
може и преку својот претставник да ги изложи свои-
те ставови на седница на извршните совети на со-
бранијата на општините. 

Советот им укажува на извршните совети на со-
бранијата на општините на појавите и проблемите 
во врска со спроведувањето на политиката и извр-
шувањето на законите и другите прописи и општи 
акти и по потреба предлага преземање на соодветни 
мерки и активности. 

Член 175 
За одделни позначајни прашања, како и закони 

и други прописи и општи акти кои се од интерес 
за општините, Советот прибавува мислења и пред-
лози од извршните совети на собранијата на општи-
ните. 

Со Програмата за работа или со посебни заклу-
чоци Советот утврдува кои нацрти на закони и на 
други прописи и општи акти се доставуваат на мис-
лење до извршните совети на собранијата на општи-
ните, како и фазите, роковите и носителите на ос-
тварувањето на таа соработка. 
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Член 176 
Ставовите, мислењата и предлозите на извршни-

те совети на собранијата на општините упатени до 
Советот се доставуваат до предлагачот на законот од 
носно на друг пропис или општ акт. 

Предлагачот го известува Советот за својот став 
по мислењата и предлозите на извршните совети на 
собранијата на општините во рокот утврден со за-
клучок на Советот. 

Предлагачот е должен' во образложението на 
предлогот на законот, чи ј нацрт бил доставен на ми-
слење до извршните сбвети на собранијата на општи-
ните, да ги изнесе нивните ставови и предлози што 
не се прифатени и да ги наведе причините за тоа. 

Член 177 
Заради прибавување мислења, размена на искус-

тва и координирање на работата по прашањата од 
заеднички интерес, Советот, по своја иницијатива или 
по предлог од извршните совети на собранијата на 
општините, организира состаноци и советувања, обра-
зува заеднички работни групи, организира посети и раз-
говори и развива други видови на соработка со из-
вршните совети на собранијата на општините. 

Член 178 
Одредбите на овој деловник што се однесуваат 

на односите и соработката на Извршниот совет со 
извршните совети на собранијата на општините, со-
образно се применуваат и на Извршниот совет на 
Собранието на град Скопје. 

НАЧИН НА УЧЕСТВО НА СОВЕТОТ ВО РАБОТАТА 
НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ, 

ОПШТЕСТВЕНИТЕ СОВЕТИ НА РЕПУБЛИКАТА И 
ВО РАБОТАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СОВЕТИ НА 
УПРАВАТА ЗА ОДДЕЛНИ УПРАВНИ ОБЛАСТИ И Л И 

ЗА ОДДЕЛНИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 179 
Советот учествува во работата на републичките 

општествени совети во согласност со законот и дого-
ворот со учесниците во работата на советите. 

Заради учество во работата на републичките оп-
штествени совети Советот делегира свои претставни-
ци, зависно од прашањата кои се предмет на разгле-
дување на седниците на републичките совети. 

Член 180 
Претставникот на Советот кој учествува во ра-

ботата на републичките општествени совети, ако Со-
ветот зазел ставови по одредени прашања, должен е 
на седницата на Советот д а - г и изнесе мислењата и 
ставовите на Советот. 

Член 181 
Кога Советот побара мислење од републичките 

општествени совети за одредени системски и други 
прашања во врска со утврдувањето на политиката 
и подготвувањето на законите и другите прописи и 
општи акти и за прашања во врска со спроведува-
њето на утврдената политика и извршувањето на ре-
публичките прописи Советот обезбедува потребни ма-
теријали за покренатите прашања. 

Претставникот на Советот на седницата на Ре-
публичкиот општествен совет ги изнесува ставовите 
и мислењата на Советот за прашањата од став 1 на 
овој член. 

Член 182 
Ако Советот не го прифати мислењето на Ре-

публичкиот општествен совет, тој за тоа, како и за 
причините поради кои тоа мислење не го прифатил, 
ќе го извести Републичкиот општествен совет. 

Член 183 
Прашањата од надлежност на Советот, по кои 

треба да дадат мислење републичките општествени 
совети, се утврдуваат, по правило, со програмата и 
плановите за работа на Советот. 

Советот може на седница да заклучи да побара 
од републичките општествени совети да разгледаат 
и други одделни прашања од нивниот делокруг. 

Иницијатива за поднесување барање во смисла 
на став 2 од овој член, можат до Советот да подне-
сат работните тела на Советот, членовите на Сове-
тот, републичките органи на управата и републич-
ките организации. 

Член 184 
Мислењата на републичките општествени сове-

ти се доставуваат до членовите на Советот и до соод-
ветните работни тела на Советот, републичките ор-
гани на управата и републичките организации. 

Мислењата на републичките општествени совети 
ги разгледуваат работните тела на Советот, во чии 
делокруг спаѓаат прашањата на кои тие се одне-
суваат и по нив на Советот му поднесува мислења и 
предлози. 

Член 185 
Забелешките на републичките органи на управа-

та и на републичките организации по мислењата на 
републичките општествени совети ги разгледуваат со-
одветните работни тела на Советот. 

Став по забелешките од претходниот став, утвр-
дува Советот на седница. 

Член 186 
Претставникот на Советот во републичките оп-

штествени совети го известува Советот за ставовите 
заземени на седницата на Републичкиот општествен 
совет, како и за други прашања од работата на со-
ветите кои се од интерес за работата на Советот. 

Член 187 
Одредбите од овој деловник што се однесуваат 

на учеството на Советот во работата на републички-
те општествени совети, соодветно се применуваат , и 
на учеството на Советот во работата на општестве-
ните совети на Републиката и општествените совети 
на 'управата и на одделни управни области за оддел-
ни органи на управа. 

Н А Ч И Н НА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА НА 
СОВЕТОТ СО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД, СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
И ДРУГИТЕ А С О Ц И Ј А Ц И И НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД, 

СО САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА РПШТЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ 

И СО ДРУГИ ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКАТА 

1. Начин на остварување соработка на Советот со 
организациите на здружениот труд. Комората и дру-

гите асоцијации на здружениот труд 

Член 188 
Советот остварува соработка со организацииве на 

здружениот труд, Комората и другите асоцијации за 
прашања кои се од значење и интерес за оствару-
вање на правата и должностите на Советот и работ-
ните луѓе во овие организации и нивните асоцијации. 

Во остварување на таа соработка Советот осо-
бено: набавува мислење и предлози за системски и 
други значајни прашања кои се разгледуваат во Со-
ветот и неговите работни тела; договорно со тие ор-
ганизации и асоцијации образува комисии и други 
работни тела за подготвување на прописи, други оп-
шти акти, општествени планови, документи за опште-
ствено-економскиот развој, договори за основите на 
општествениот план; предлага преземање на соод-
ветни мерки во областа на нивната работа; покре-
нува иницијативи за остварување на улогата на ор-
ганизациите и нивните асоцијации во процесот на 
одлучување во делегатскиот собраниски систем; ос-
тварува меѓусебна размена на информативен и доку-
ментационен материјал. 
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Советот ги разгледува и предлозите и иниција-
тивите на организациите на здружениот труд и нив-
ните асоцијации и по потреба ги повикува нивните 
претставници на седниците на Советот и на работ-
ните тела на Советот. 

Член 189 
Советот остварува посебна соработка со Стопан-

ската комора на Македонија за прашања кои се од 
значење за организациите на здружениот труд и нив-
ните асоцијации, а особено: 

— набавува мислења за прашањата кои се раз-
гледуваат во Советот; 

— ги разгледува нивните иницијативи и предло-
зи; 

— заеднички организира јавни дискусии и дру-
ги облици на консултации за нацртите на одделни 
прописи и други општи акти, како и за други пра-
шања кои се од заеднички интерес; 

— ги повикува нејзините претставници на сед-
ниците на Советот и на седниците на работните те-
ла на Советот; 

— разменува информативен и документационен 
материјал. 

Член 190 
Организациите на здружениот труд и нивните 

асоцијации можат да даваат иницијативи, мислења и 
предлози на Советот за решавање на прашањата од 
неговата надлежност. 

Советот за својот став по поднесените иниција-
тиви, мислења и предлози ги известува подносители-
те. 

2. Начин на остварување соработка на Советот со 
самоуправните интересни заедници 

Член 191 
Советот остварува соработка со органите на са-

моуправните интересни заедници за прашања кои се 
од значење за остварувањето на правата и должност 
тите на Советот и интересите на самоуправните ин-
тересни заедници. 

Член 192 
Во остварување на соработката со самоуправни-

те интересни заедници Советот: 
— набавува мислења од органите од овие заед-

ници за прашања кои се разгледуваат во Советот и 
неговите работни тела и доставува свои мислења по 
прашањата кои .се разгледуваат на седниците на со-
бранијата на овие заедници; 

— ги повикува претставниците на овие заедни-
ци заради учество во работата на Советот, работни-
те тела и работните групи и организира други обли-
ци на заедничка работа и проучување на одделни 
прашања; 

— разгледува и предлози на овие заедници; 
— остварува меѓусебна размена на информати-

вен и друг документационен материјал; 
— доставува програма за работа по значајните 

системски закони и други поважни материјали за-
ради набавување на мислења и предлози; 

— заеднички организира јавни дискусии и други 
облици на консултација за нацрти на одделни про-
писи и други општи акти, како и за други праша-
ња за кои ќе одлучува. 

Член 193 
Советот остварува посебна соработка со органите 

на самоуправните интересни заедници чии собрани-
ја, согласно со Уставот, одлучуваат рамноправно со 
надлежните собори на Собранието, а кои се одне-
суваат особено на: предлагање на Собранието на СРМ 
донесување на закони, други прописи и општи акти 
и утврдување на политиката; грижа за спроведува-
њето на политиката и извршување на прописите и 
другите општи акти; планирање на развојот на соод-
ветните дејности. 

Советот ја усогласува Програмата за својата ра-
бота со програмите на заедниците за прашањата од 
заеднички интерес, обезбедува учество на претстав-
ници на Советот во разгледување на соодветни 
п р а ш а л а во собранијата на овие интересни заедни-
ци, како и учество на претставниците на собранијата 
на интересните заедници во работата на Советот и 
неговите работни тела, по потреба организира одр-
жување на заеднички седници на работните тела на 
Советот и на работните тела на собранијата на овие 
заедници и развива други облици на меѓусебна со-
работка. 

3. Начин на остварување соработка на Советот со 
општествено-политичките организации 

Член 194 
Советот остварува соработка со органите на оп-

штествено-политичките организации во рамките на 
своите права и должности, ги известува републички-
те органи на општествено-политичките организации 
за состојбите, согледаните појави и тенденции во Ре-
публиката односно во одделни области на општестве-
ниот живот од интерес за остварување на улогата 
на тие организации, ги известува овие органи по соп-
ствена иницијатива или на нивно барање за праша-
њата од значење за следењето на работата на Со-
ветот и остварувањето на општествената контрола и 
влијанието на општествено-политичките организации 
на работата на Советот, особено во поглед на обез-
бедувањето јавност и одговорност во работата, им 
дава на тие организации потребни податоци и извес-
тувања од интерес за нивната работа. 

Член 195 
Соработката на Советот со органите на опште-

ствено-политичките организации се остварува особе-
но СО: 

— набавување на мислења и ставови од опште-
ствено-политичките организации за одредени праша-
ња кои Советот ги предлага на Собранието на СРМ, 
како и за други прашања од надлежност на Советот; 

— заеднички разгледува одредени прашања; 
— размена на мислења и искуства за одредени 

прашања од надлежност на Советот; 
— размена на информативен и документационен 

материјал; 
— доставување на материјали и покани за сед-

ница на Советот и работните тела на Советот; 
— повикување, по потреба, на претставници на 

овие органи на состаноците кои се одржуваат во Со-
ветот,-

— меѓусебна размена на програмите за работа,-
— одржување на заеднички седници и состано-

ци на претставници на Советот и неговите работни 
тела со претставници на овие органи и нивните ра-
ботни тела заради разгледување на одредени пра-
шања од заеднички интерес; 

— обезбедување на заеднички работни групи и 
други работни тела заради проучување на одредени 
прашања и давање на мислења за нив; 

— учество на претставници на овие органи во 
работата на работните тела на Советот во разгледу-
вање на одредени прашања или подготвување на од-
редени акти; 

— учество на претставници на овие органи во 
работата на Советот за разгледување на одредени 
прашања од делокруг на Советот; ч 

— заедничко организирање на јавни дискусии и 
други облици на консултирање на јавноста за пра-
шањата кои ги разгледува Советот или за спроведу-
вање на политиката за извршување на законите и 
другите прописи и општи акти на Собранието; и 

— по пат на други облици на меѓусебна сора-
ботка. 

Член 196 
Советот ги разгледува сугестиите, мислењата и 

предлозите на републичките органи на општествено-
политичките организации за прашањата од својата 
надлежност, зазема ставови и за тоа ги известува. 
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4. Начин на остварување соработка на Советот со 
општествените организации и здруженијата на 

граѓаните 

Член 197 
Советот остварува соработка со општествените 

организации и здруженијата на граѓаните за праша-
ња кои се од значење за остварување на целите на 
тие организации и здруженија и од интерес за нив-
ната работа и развивање на организирани активнос-
ти на работните луѓе и граѓаните во нив, како и за 
одредени работи кои овие организации и здружени-
ја ги вршат. 

Во остварувањето на оваа соработка Советот ги 
известува соодветните општествени организации и 
здруженијата на граѓаните за прашањата од својот де-
локруг за кои тие се заинтересирани и набавува од 
нив мислења за тие прашања, ги разгледува нивни-
те иницијативи и предлози и ги известува за ставо-
вите заземени по нив. 

5. Остварување на соработка на Советот со други 
органи во Републиката 

Член 198 
Во остварувањето на своите задачи во областа 

на уставноста и законитоста, заштитата на самоупра-
вувањето, општествената сопственост и правосудство-
то, Советот соработува со Уставниот суд на Маке-
донија, правосудните органи образувани за терито-
ријата на Републиката и Републичкиот општествен 
правобранител на самоуправувањето, а посебно-. 

— ги разгледува иницијативите и предлозите за 
уредување или решавање на одредени општествени 
односи, за спречување на општествено штетните по-
јави и за зацврстување на уставноста и законитоста, 

— набавува мислења по нацртите и предлозите 
на законите и другите нормативни акти и другите 
предлози кои Советот ги разгледува во областа на 
уредувањето и остварувањето на задачите на право-
судството, заштитата на општествената сопственост и 
самоуправувањето; 

— ги повикува претставниците на овие органи 
заради учество во работата на Советот и неговите 
работни тела по прашања кои се од интерес за нив-
ната работа. 

Член 199 
Советот остварува посебна соработка со 'Устав-

ниот суд на Македонија, кога тој, врз основа на Ус-
тавот, запира односно предлага запирање од извр-
шување прописи и други општи акти на органите 
на општествено-политичките заедници, како и општи 
акти на организациите на здружениот труд и други 
самоуправни организации и заедници и кога обез-
бедува извршување на одлуките на Уставниот суд на 
Македонија. 

4 
6. Начин на остварување соработка на Советот со 

соодветните органи во другите држави 

Член 200 
Советот, во рамките на своите права и долж-

ности, соработува, одржува и развива односи со со-
одветните органи во другите држави односно нивни-
те територијални единици, како и со меѓународните 
организации и органи во согласност со Уставот, на-
дворешната политика на СФРЈ и меѓународните до-
говори. 

Соработка со соодветните органи во другите др-
жави, односно нивните територијални единици и ме-
ѓународните организации и органи, Советот оства 
рува со цел за активно учество на СР Македонија ве 
развивањето и унапредувањето на политичките, еко-
номските, културните и другите односи меѓу СФРЈ и 
другите држави, нивните територијални единици и 
меѓународни органи и организации кои се од ин-
терес за Републиката или за правата и интересите 
на нејзините работни луѓе и граѓаните, народите и 
народностите, организациите на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници. 

Советот остварува соработка со соодветните ор-
гани во другите држави односно нивните територи-
јални единици и со меѓународните организации и 
органи СО: 

— упатување и примање на делегации и студис-
ки групи,-

— примање на истакнати државници, политички, 
стопански и други функционери од странски држави 
и претставници на меѓународни организации и ор-
гани; 

— формирање на постојани, повремени и мешо-
вити тела за соработка; 

— размена на информативни и други материја-
ли и публикации, по пат ка други видови на сора-
ботка. 

Меѓународните посети Советот ги остварува врз 
основа на програма која се донесува секоја година. 

Меѓународните посети можат да се остваруваат 
и надвор од утврдената годишна програма, кога Со-
ветот ќ е оцени дека е тоа од интерес за Републи-
ката. 

Советот го утврдува составот на делегацијата. 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА 
СОВЕТОТ 

Член 201 
За остварувањето на јавност во работата на Со-

ветот се грижи претседателот на Советов. 
Известувањето на јавноста за работата на Сове-

тот го организира Републичкиот комитет за инфор-
мации, во согласност со насоките на Советот. 

Советот определува кои податоци и материјали 
мора да се чуваат како тајна, односно кои податоци 
и материјали можат да се објавуваат или на друг 
начин да и се ставаат на располагање на јавноста, 
дури по истекот на 'определено време. 

Член 202 
Советот ја известува јавноста за својата работа 

преку: 
— издавање на соопштенија за позначајните пра-

шања што се разгледуваат на седниците на Советот 
и за ставовите и заклучоците по нив,-

— организирање на конференции за печатот, ра-
диото и телевизијата; 

— изјави на претседателот, потпретседателите и 
членовите на Советот по одржаните седници по од-
делни прашања од посебно значење, кога Советот 
ќе оцени дека тоа е потребно. 

Член 203 
Работата на Советот ја следат акредитирани прет-

ставници на средствата за јавно информирање зара-
ди поблиско запознавање со прашањата за кои се рас-
права на Советот. 

Советот обезбедува услови претставниците на 
средствата за јавно информирање да се запознаат 
со материјалите и со заклучоците и ставовите на 
Советот. 

Претставниците на средствата за јавно информи-
рање кои ја следат работата на Советот ги акреди-
тира Републичкиот комитет за иформации, по прет-
ходна согласност на претседателот на Советот. 

Член 204 
Републичкиот комитет за информации, во сог-

ласност со ставовите на Советот, се грижи за целос-
но, објективно и навремено' известување на јавноста 
за работата на Советот, а посебно за организирање 
на конференции за печатот, радиото и телевизијата. 

Републичкиот комитет за информации, конферен-
циите за печатот, радиото и телевизијата, заради из-
вестување на јавноста за определени прашања од ра-
ботата на Советот, ги организира во договор со чле-
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новите на Советот и со функционерите што раково-
дат со другите републички органи на управата, а во 
согласност со ставовите на Советот. 

За одржување на конференциите за печатот, ра-
диото и телевизијата, членовите на Советот и функ-
ционерите што раководат со другите републички ор-
гани на управата, претходно го известуваат претсе-
дателот на Советот. 

Членовите на Советот и функционерите што ра-
ководат со другите републички органи на управата, 
по барања на Републичкиот комитет за информации, 
им даваат определени информации од својот дело-
круг и на претставници на странските средства за 
јавно информирање. 

Член 205 
Извршниот совет и другите републички органи на 

управата, особено функционерите што раководат со 
нив, имаат трајна обврска да се грижат за унапре-
дување на процесите за информирање на јавноста 
со работата на Советот и низ координирана сора-
ботка со средствата за јавно информирање да обез-
бедуваат навремена и осмислена реализација на ин-
формативно-пропагандните активности за мерките и 
иницијативите што ги презема Советот во рамките на 
своите надлежности, со цел најефикасно да се мо-
тивира и мобилизира јавноста за нивно успешно из-
вршување. 

СТРУЧНА СЛУЖБА НА СОВЕТОТ 

Член 206 
За вршење на стручните и други работи за по-

требите на Советот, претседателот, потпретседатели-
те и членовите на Советот, Советот образува Струч-
на служба. 

Член 207 
Со Стручната служба на Советот раководи се-

кретарот на Советот. 
Секретарот на Советот, во однос на самоуправу-

вањето и меѓусебните односи на работниците во 
Стручната служба на Советот, има права и должности 
на функционер што раководи со републички орган 
на управата. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 208 
Со влегувањето во сила на овој деловник пре-

стануваат да важат Деловникот на Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 24/76) и Од-
луката за изменување и дополнување на Деловникот 
на Извршниот совет на Собранието на СРМ („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 15/80 И 21/82). 

Член 209 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 23-784/1 
7 ма ј 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с.р. 

397. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 14 ма ј 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 2 став .1 од Самоуправна-
та спогодба за решавање на станбените потреби на 
работниците усвоена од работниците во Основната 
организација на здружениот труд Шумско стопанство 
„Осогово" — Кочани, во состав на Работната орга-
низација за стопанисување со шуми „Треска — Шу-
марство" — Скопје со референдум одржан ца 27 ап-
рил 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здруже-
ниот труд Шумско стопанство „Осогово" во Кочани 
на начин предвиден за објавување на самоуправни-
те општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување за-
конитоста на член 2 став 1 од Самоуправната спо-
годба означена во точката 1 на оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за нејзината законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека со член 2 
став 1 на оспорената Спогодба се предвидени лица-
та кои имаат право на стан, па како такви се пред-
видени: сите работници кои се наоѓаат на работа во 
Основната организација на неопределено време, пен-
зионираните работници, и членовите на потесното 
семејство на работникот што умрел во текот на трае-
њето на работниот однос, а стекнал право на стан. 

5. Според член 174 став 4 од Законот за здру-
жениот труд, работникот кој во основната органи-
зација на здружениот труд засновал работен однос 
на определено време ги има сите права, обврски и 
одговорности како и работниците кои засновале ра-
ботен однос на неопределено време. Работниците, 
пак, кои засновале работен однос на определено вре-
ме имаат права чии обем се утврдува според при-
донесот во работата или според должината на ра-
ботното време и зависно од тој придонес односно 
од должината на работното време. 

Судот смета дека работникот кој засновал рабо-
тен однос на определено време ги има сите права, 
па и правото на учество во распределбата на стано-
ви. Секако дека обемот на тоа негово право се утвр-
дува според придонесот во работата или должината 
на работното време. 

Со оглед на тоа што во член 2 став 1 од оспо-
рената Самоуправна спогодба се исклучени од пра-
вото на учество во распределбата на станови работ-
ниците кои во Основната организација засновале ра-
ботен однос на определено време, Судот утврди де-
ка оваа одредба е во спротивност со член 174 став 
4 од Законот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 167/85 
14 ма ј 1986 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с.р. 
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398. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 14 ма ј 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за за-
едничките основи и мерила за решавање на станбе-
ните потреби на работниците од областа на култу-
рата и информирањето во Битола, склучена во ап-
рил 1985 година меѓу основните организации на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници од областа на културата и информирање-
то во Битола. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Самоуправната интересна заедница за 
култура и информирање во Битола на начин пред-
виден, за ообавување .на самоуправни општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 169/85 од 12 
февруари 1986 година, поведе постапка за оценува-
ње законитоста на Самоуправната спогодба означена 
во точката 1 од оваа одлука. 

4. На седницата Судот утврди дека означената 
самоуправна спогодба,, пред нејзиното потпишување 
во организациите на здружениот труд е прифатена 
на собири на работниците. 

5. Според член 593 од Законот за здружениот 
труд, самоуправната спогодба што ја склучуваат ор-
ганизациите на здружениот труд, која се однесува 
на прашања за кои со Законот е пропишано лично 
изјаснување на работниците, може да биде ' полно-
важно склучена од името на организацијата на здру-
жениот труд, само ако претходно ја прифати мно-
зинството работници во секоја организација во со-
ставот на таа организација. Според член 463 од За-
конот, изјаснувањето за основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за заедничка потрошувачка 
се врши со референдум. 

Со оглед на тоа што оспорената самоуправна 
спогодба во организациите на здружениот труд е' 
прифатена на собири на работниците, а не со ре-
ферендум, Судот утврди дека таа е во спротивност 
со означените законски одредби. 

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 169/85 
14 мај 1986 година - , 

С к о п ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с<р. 

399. 
Уставниот суд на Македонија, ^рз основа на член 

15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Македо-
нија и за правното дејство на неговите одлуки, на 
седницата одржана на 21 ма ј 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 41 од Правилникот за ре-
шавање на станбените прашања на работниците во 
Работната организација „Струмичанка" во Струмица 
донесен со референдум на 10 февруари 1984 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на член 13 од Правилникот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето на Струмица со предлог до Устав-
ниот суд на Македонија поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на одредбите означе-
ни во точката 1 и 2 на оваа одлука. Според наводи-
те во предлогот оспорениот член 13 од Правилникот 
не е во согласност со начелото на еднаквост затоа 
што со него се исклучува од правото на доделува-
ње на општествен стан определена категорија работ-
ници. Исто така, во предлогот се наведува дека без 
утврдување на јасни и прецизни одредби за вредну-
вање на станбената состојба на овие работници доа-
ѓа до произволна примена на член 13 од Правилни-
кот. Член 41, пак, бил неуставен и незаконит затоа 
што со него несразмерно е фаворизиран работниот 
стаж со што овој основ има доминантно влјание во 
однос на другите основи кои ја изразуваат социјал-
но-економската состојба на работникот. 

5. На седницата Судот утврди дека во оспорени-
от член 41 од Правилникот според основот работен 
стаж е предвидено за секоја година работен стаж 
да се добиваат по 2 бода. Понатаму, според основот 
станбена состојба за потстанарот се предвидени нај-
многу 30 бода; по основот состојба на станот нај-
многу 5 бода; по основот број на членовите на се-
мејството најмногу 12 бода; по основот сложеност 
најмногу 22 бода,- по основот месечен приход по 
член на семејството 12 бода; за здравствена состој-
ба 10 бода,- инвалидност до 10 бода; учество во НОБ 
најмногу 10 бода,- и според основот заедничко реша-
вање на станбената состојба на двајца вработени брач 
ни другари за секои 2 години работен стаж е пред-
видено по 1 бод. 

Според член 42 од Законот за станбени односи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 14/75) и член 
463 од Законот за здружениот труд, работниците во 
основната организација на здружениот труд со ре-
ферендум ги утврдуваат: начинот, условите и редот 
на првенство по кое ќ е се даваат становите на ко-
ристење. Според тоа самоуправно е право на работ-
ниците во организациите на здружениот труд во со-
гласност со Уставот и Законот да определат такви 
основи и мерила за утврдување на редот на првен-
ство за доделување станови, со кои пред се ќ е се 
оствари уставното начело на заемност и солидарност 
во задоволување на станбените потреби на работни-
ците, односно во користењето на средствата за заед-
ничка потрошувачка, во кои спаѓаат и средствата 
за изградба на станови во општествена сопственост. 

Според мислењето на Судот како примарни ос-
нови според кои ќе_се определува редот на првен-
ство за решавање на станбеното прашање на ра-
ботниците треба да се предвидат станбената состој-
ба, придонесот во работата, работниот стаж и дру-
ги социјално-економски услови. Притоа, врз основа 
на утврдените основи треба да се обезбеди стан да 
добијат работниците кои се најмалку станбено обез-
бедени, со најголем работен стаж и најголем придо-
нес во работата. Меѓутоа, работниот стаж не би 
требало да има доминантно влјание при распредел-
бата на станови затоа што се обезвреднуваат стан-
бената состојба и работниот придонес. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 41 од 
Правилникот за секоја година работен сѓаж се пред-
видува да се добиваат 2 бода овој основ има доми-
нантно влијание, во однос на основите кои ја изра-
зуваат социјално-економската состојба на работникот/ 
поради што Судот утврди дека т о ј - н е е во соглас-
ност со начелото за заемност и солидарност кое пред 
се треба да најде одраз при распределбата на сред-
ствата за заедничка потрошувачка во кои спаѓаат и 
средствата на станбена изградба. 

6. Во член 11 од Правилникот е предвидено пра-
во на решавање на станбеното прашање да имаат си-
те работници кои се во работен однос, а го немаат 
решено станбеното прашање. Како нерешено стан-
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бено прашање во смисла на член 12 од Правилникот 
се смета: ако работникот или неговиот брачен дру-
гар не се сопственици на семејна станбена зграда 
или дел од зграда; ако работникот или неговиот 'бра-
чен другар не се носители на станарско право и ако 
ниту работникот ниту неговиот брачен другар не ко-
ристат стан во општествена сопственост. Во оспоре-
ниот член 13, пак, се предвидени случаите кога ќе 
се смета дека работникот го има решено станбено-
то прашање: „ако работникот, неговиот брачен дру-
гар или нивно малолетно дете имаат соодветна куќа 
или стан како дел од куќа па кога ќе ги продадат 
или на друг начин ги отуѓат, а истите ги користеле 
или можеле да ги користат; ако работникот кој има 
соодветен стан во општествена или лична сопстве-
ност или се стекнал со такво право на стан во те-
кот на постапката и ако работникот имал стан во 
општествена сопственост па останал без него по сво-
ја вина или по своја желба". Според став 3 од ис-
тиот член доколку Комисијата за решавање на стан-
беното прашање утврди дека работникот го има ре-
шено станбеното прашање молбеното барање на ис-
тиот не го разгледува. Во член 15 од Правилни-
кот е ^ предвидено дека при распределбата на сга-
кови ќе се води сметка на работникот да му се 
додели соодветен стан кој по структурата одговара 
на бројот на членовите на семејството на работни-
кот, а под соодветен стан според став 2 на истиот 
член се подразбира стан кој, зема јќи ги предвид 
сите околности особено бројот на членовите на се-
мејството, возраста, полот, здравствената состојба, ќе 
биде подобен за потребите на семејството. 

Судот смета дека е самоуправно право на работ-
ниците со самоуправен општ акт да утврдат кога 
се смета дека работникот соодветно го ,има решено 
станбеното прашање, односно такви основи и мери-
ла со кои ќ е се спречи намерното влошување на 
станбената положба на работникот како начин за да 
се исполни еден од условите за добивање на стан 
на користење. 

Со оглед на тоа Судот утврди дека со оспорени-
от член 13 од Правилникот не се создава нееднак-
вост меѓу работниците при решавање на станбено-
то прашање и дека не е во несогласност со член 
42 од Законот за станбени односи. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 62/86 
21 мај 1986 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с.р. 

400. 
Уставниот суд на Македонија,- врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 11 јуни 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 2, 3 и 8 на член 1& 
од Правилникот за распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка, донесени 
од работниците во Училиштето за средно образова-
ние од - металско- машинска и културолошка струка 
, Јосип Броз Тито" во Скопје, со референдум одржан 
на 13 Јануари 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе ,ре објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означеното Училиште на начин опре-
делен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 36/86, донесено на седницата одржана на 30 ап-
рил 1986 година, поведе постапка за. оценување ус-

тавноста и законитоста на точките 2, 3 и 8 на член 
18 од Правилникот означен во точка 1 од ова реше-
ние. Постапката е поведена затоа што се постави 
прашањето за согласноста на оспорените одредби со 
Уставот и законот. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 
15 од оспорениот Правилник работите и работните 
задачи кои се извршуваат во Училиштето се систе-
матизираат според квалификацијата и нив можат да 
ги вршат неквалификувани, квалификувани, високо-
квалификувани, средно стручни, више стручни и ви-
соко стручни работници. Според член 16, пак, ра-
ботите и работните задачи се групираат во повеќе 
групи на сложеност. Во член 17 е извршено вредну-
вање на сите работи и работни задачи и тоа според 
основите: обем, сложеност, одговорност и услови за 
работа. Во член 18 точка, 2 и 3 се утврдени корек-
тивни мерила, при што се определени корективни бо-
дови за истакнат и особено истакнат педагошки ра-
ботник, иако овие работници вршат исти работи и 
работни задачи. 

Согласно член 22 од Уставот на СР Македонија и 
член 126 став 1 од Законот за здружениот труд лич-
ниот доход на работникот се утврдува според резул-
татите од неговиот труд и според неговиот личен 
придонес што со својот тековен и минат труд го 
дал во зголемувањето на доходот на основната ор-
ганизација. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби се 
определени „корективни" бодови за истакнати и осо-
бено истакнати педагошки работници, а за нив не се 
предвидени други работи и работни задачи во од-
нос на работите и работните задачи што ги вршат 
другите педагошки работници, Судот утврди дека со 
тоа доаѓа до различно вреднување на исти работи 
и работни задачи, што не е во согласност со устав-
ното начело на распределба според трудот. 

Л Понатаму, Судот утврди дека во член 18 е 
предвидено намалување на личниот доход поради не-
мање на потребна стручна подготовка, а кое се вр-
ши од „основицата определена за тоа работно мес-
то", што значи од аконтацијата на личниот доход 
добиена по сите основи, а не само по основот сло-
женост на работите и работните задачи. 

Судот смета дека стручната подготовка на работ-
никот како израз на сложеноста на работите и ра-
ботните задачи има 'влијание врз придонесот на ра-
ботникот, поради што е реално да се претпостави, 
до конечната оценка за постигнатите резултати во 
работата, дека работникот кој го има предвидениот 
степен на стручна подготовка работните задачи ќе 
ги извршува со поголем успех од работник кој ги 
извршува истите работни задачи, но го нема пред-
видениот степен на стручна подготовка. Според тоа, 
намалувањето на аконтацијата на личниот доход на 
работник кој нема соодветна стручна подоготовка, 
не му е спротивно на уставното начело на распре-
делбата според трудот, но само доколку тоа нама-
лување се врши по основот сложеност, а не по сите 
основи предвидени за распределба на средствата за 
лични доходи. 

Со оглед на тоа што во означениот член 18 точ-
ка 8 е предвидено намалување на аконтацијата на 
личниот доход на работниците кои ја немаат пред-
видената стручна подготовка и тоа по сите основи, 
а не само по основот сложеност, Судот утврди дека 
оваа одредба од Правилникот не е во согласност 
со уставното начело на распределба според трудот. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 36/86 
11 јуни 1986 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 
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401. 
Уставниот суд .на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 11 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА актот бр. 1519/81-1, донесен од 
Секретаријатот за комунални работи, урбанизам и < 
имотно-правни односи на Собранието на општина 
Охрид на 8 април 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во' „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Ох-
рид". 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 43/86 од 21 ма ј 1986 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на актот означен во точка-
та 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа 
што се постави прашањето за согласноста на озна-
чениот акт со Законот за системот на просторното и 
урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/85). ч 

4. На седницата Судот утврди дека Планот за 
реализација за прва урбана единица е усвоен со Од-, 
лука на Собранието на општина Охрид бр. 01-8658 
од 1 ноември 1978 година („Службен гласник на оп-
штина Охрид" бр. 9/78). Понатаму, Судот утврди де-
ка со оспорениот акт е извршена измена во Планот 
за реализација за прва урбана единица. Измената се 
состои во поместување на пасажот (пристапната па-
тека) до станбената зграда на подносителите на прет-
ставката на Југозападната страна на објектот, а спо-
ред Планот за реализација за прва урбана единица 
пасажот е предвиден на северозападната страна на 
објектот. Понатаму, Судот утврди дека за означена-
та измена на Планот не е обезбеден јавен увид и не 
е организирана јавна расправа. 

5. Според Законот за системот на просторното и 
урбанистичкото планирање, со планирањето на прос-
торот се обезбедува планско и рационално користе-
ње и уредување на просторот и населените места, 
рационална изградба на објекти и мрежа на инфра-
структурата и заштитата и унапредување на чове-
ковата околина. Планирањето, пак, на просторот се 
врши со донесување на просторни и урбанистички 
планови и со преземање мерки за нивно спроведува-
ње. Според член 31 од овој закон, просторниот и ур-
банистичкиот план, освен урбанистичкиот проект, за-
должително се ставаат, во фазата нацрт на план, на 
јавен увид и јавна расправа. Постапката, пак, за 
обезбедување на јавен увид и јавна расправа ја утвр-
дува собранието на општината. Во член 34 од овој 
Закон е предвидено дека просторен односно урбанист 
тички план донесува собранието на општествеио-по-
литичката заедница. Согласно член 37, просторните 
и урбанистичките планови можат да се изменуваат и 
дополнуваат доколку е тоа неопходно заради нив-
ното усогласување со целите и 'задачите утврдени 
во среднорочните планови за општествено-економски-
от развој или поради дејство на виша сила, а нив-
ните измени и дополнувања се вршат на начин и 
постапка пропишани со овој Закон за нивното доне-
сување. И на крајот, согласно член 38 измени и до-
полнувања на деталниот урбанистички план од по-
мал обем во поглед на измена на габаритот на об-
јектот, намената на дел од објектот, доградба и 
надградба на објектот, нивелационата кота и градеж-
ната линија, можат .да се вршат само врз основа на 
пропис на општината. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка донесувањето на урбанистичките планови и нив-
ното менување и дополнување спаѓа во надлежност 
на собранието на општината. Според тоа, секоја из-
мена или дополнување на планот мора да се врши 
со акт на собранието и во пропишана постапка во 
која ќе се обезбеди јавен увид и ќ е се организира 

јавна расправа, освен во случаите од член 38 од 
Законот за системот на просторното и урбанистич-
кото планирање кога оваа постапка не е задолжи-
телна. 

Со оглед на тоа што за оспорениот. акт не е 
обезбеден јавен увид и не е организирана јавна рас-
права, како и со оглед на тоа што тој е донесен 
од Секретаријатот за урбанизам кој не е овластен 
да врши измени и дополнувања на урбанистичкиот 
план, Судот смета дека тој. не е во согласност со За-
конот за системот на просторното и урбанистичкото 
планирање. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 43/86 
11 јуни 1986 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

402. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 4 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА став 2 на член 11 од Правилни-
кот за распоредување на доходот и распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка бр. 01-800/1, донесен од работниците во Работ-
ната заедница на Републичкиот комитет за градеж-
ништво, урбанизам и заштита на човековата околи-
на во Скопје, со референдум одржан на 23 декем-
ври 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната заедница на означениот ко-
митет на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. . 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 35/86 од 30 април 1986 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на став 2 на 
член 11 од Правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се 
постави прашањето за согласноста на означената од-
редба со Уставот и законот. 

4. На седницата Судот утврди дека во ставот 2 
на член 11 од оспорениот плавилник е предвидено, 
на работник кој се има здобиено со звање магистар 
на науки, стекнатиот број на бодови по критериуми-
те и мерилата од член 10 на овој Правилник (каде 
е извршено вреднување на стручната подготовка, ка-
ко еден од елементите на основот сложеност) да му 
се зголеми за 8°/о, додека на доктор на науки бро-
јот на бодовите по истиот основ да му се зголеми 
за 15°/о. 

На седницата Судот го разгледа и Правилникот 
за систематизација на работите и задачите на озна-
чениот комитет и од увидот во истиот утврди дека 
академскиот степен на образование не е предвиден 
како услов за работите и работните задачи што се 
извршуваат во Комитетот. 

5. Согласно уставното начело на распределба спо-
ред трудот, придонесот на работникот во работата, 
според член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд и член 238 став 4 од Законот за државната уп-
рава („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) се утвр-
дува во зависност од квалитетот и квантитетот на 
работата зема јќи ги предвид особено обемот и сло-
женоста на работата, квалитетот на остварените ре-
зултати, успешноста во користењето на средствата 
на трудот, остварените заштеди во работата, корис-
тењето на работното време, одговорноста во работа-
та и условите под кои работи работникот. 
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Со оглед на тоа што во конкретниот случај со 
оспорената одредба се предвидува зголемување на 
личниот доход на работник, кој се стекнал со ака-
демски степен магистер и научен степен доктор на 
науки, без оглед на тоа што утврдените работи и 
работни задачи остануваат непроменети по својот 
обем и сложеност, и што означените академски сте-
пени на образование во Правилникот за системати-
зација на работите и работните задачи не се пред-
видени како услови за извршување на тие работи и 
задачи, Судот смета дека тие не можат да бидат 
основ за стекнување на личен доход на работникот 
надвор од неговиот вложен труд и придонес во ра-
ботата. Тие би можеле да бидат услов за вршење на 
посложени односно најсложени работи и задачи и 
согласно тоа да претставуваат основ за стекнување 
на повисок личен доход. Со оглед на изнесеното, Су-
дот утврди дека оспорената одредба не е во соглас-
ност со уставното начело на распределба според тру-
дот и со член 238 став 4 од Законот за државната 
управа и дека е во спротивност со член 129 став 3 
од Законот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 35/86 
4 јуни 1986 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

403. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 25 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот преглед на работи 
и работни задачи по основи и мерила, составен дел 
на Правилникот за основите и мерилата за распре-
делба на- средствата за лични доходи, донесен од 
работниците во Основната организација на здруже-
ниот труд „Мебел", во состав на Работната органи-
зација Дрвно-индустриски комбинат „Црн Бор" во 
Прилеп, со референдум одржан на 14 октомври 1983 
година, во делот во кој школската подготовка е 
предвидена и вреднувана како посебен и самостоен 
основ. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ'' и во Основната организација на здружениот 
труд „Мебел" во Прилеп на начин предвиден за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 90/85 од 26 март 1986 година поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на Табеларниот 
преглед на работи и работни задачи по основи и 
мерила, означен во точката 1 на оваа одлука, затоа 
што се постави прашањето за неговата уставност и 
законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 12 
од Правилникот за основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи, како основи 
за распределба на средствата за лични доходи се 
предвидени: обем и сложеност, одговорност во рабо-
тата, напор и услови за работа. Понатаму, во член 
14 наведените основи се разработени во повеќе под-
оеново Така, во основот сложеност под I — знаење 
и способност како подоснови се предвидени школ-
ската спрема, стручната (практичната) работа, спрет-
носта и раководењето. Меѓутоа, во^ Табеларниот пре-
глед, покрај основот обем и сложеност за кој е пред-

виден одреден број на бодови, како посебен основ 
е предвидена и вреднувана и школската подготов-
ка. 

Согласно начелото на распределба според тру-
дот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македо-
нија и во член 126 став 1 од Законот за здружени-
от труд, на секој работник од доходот на основната 
организација на здружениот труд му припаѓа личен 
доход според резултатите од неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на таа органи-
зација. Во остварувањето на тоа начело работниците 
во основната организација на здружениот труд се 
должни да утврдат основи и мерила за распределба 
на средствата за лични доходи, со кои треба да се 
обезбеди нивните лични доходи да се утврдат врз 
основа на нивниот придонес во работата и - во за-
висност од резултатите на трудот и работењето што 
ќе ги оствари основната организација, 

Во член 129 став з од Законот за здружениот 
труд е предвидено придонесот на работникот во ра-
ботата да се утврдува зависно од квантитетот и ква-
литетот на работата, зема јќи ги предвид особено 
обемот и сложеноста на работата. 

Со оглед на тоа што во означениот Табеларен 
преглед, во рамките на основот слол<еност е предви-
дена и вреднувана и стручната подготовка, таа не 
може да биде предвидена и вреднувана како посе-
бен и самостоен основ за учество на работниците 
во распределбата на средствата за лични доходи. 
Поради тоа, Судот оцени дека во конкретниов слу-
ча ј доаѓа до двојно вреднување на стручната подго-
товка и дека означените одредби од Табеларниот 
преглед не се во согласност со начелото, за распре-
делба според трудот, и дека тие се во спротивност 
со член 129 став з од Законот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 на оваа Одлука. 

У. бр. 90/85 
25 јуни 1986 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

404. 
Уставниот суд на Македонија, врз кланова на 

член 15 став 1 алинеја 4 и член 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата »одржана на 25 јуни 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на 
средствата за лични доходи на работниците во Цен-
тралното основно училиште „Страшо Пинџур" во 
Скопје, донесен од работниците со 'референдум на 
19 м а ј 1982 година, во (делот во к о ј се предвидени 
основите з а распределба на средствата за лични 
доходи. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен (весник 
•на СВМ" и во означеното училиште н а начин пред-
виден за об јавување на самоуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето на грал Скопје, поднесе предлог за 
оценување уставноста и законитоста на делот од ак-
тот означен во точката 1 на оваа одлука. Според 
наводите во предлогот оспорениот дел од Правилни-
кот не е во согласност со член 23 од Уставот на 
СР Македонија и е во спротивност 100 член 127 
став 1 од Законот за здружениот труд, затоа што 
ЈВО него е предвидено личниот доход на работниците 
да се' утврдува само според степенот на школската 
подготовка, а не и според другите основи утврдени 
во Пр авиЛ1НИКО т. 

4. Уставниот суд на (Македонија, со решение У. 
бр. 135/84 од 15 м а ј 19(85 година, по одложи одлучу-
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вањето по (Предметот и- и м даде можност н а работ-
ниците во Училиштето до 31 м а ј 1986 година да 
извршат усогласување со Уставот и Законот за здру-
жениот труд. Меѓутоа, в о определениот рок доноси-
телот на актот не го усогласи .ао Уставот и Законот. 

б. Н а (седницата Судот утврди дека во член 7 од 
оспорениот Правилник (се предвидени основите за 
распределбата на средствата за лични доходи и тоа : 
вид, обем и сложеност на работата ; квалитет на 
работата кој произлегува од стручноста и квалифи-
кацијата на работникот; користење на средствата на 
трудот; целосно и навремено извршување на рабо-
тите и работните задачи и одговорноста (во рабо-
тата, без утврдени мерила за секој од предвидените 
основи. ТакаГличниот доход н а работниците од гру-
пата која ја изведува наставно-во опити ата и образов-
ната дејност во Училиштето (член 212 од Правилникот) 
се утврдува на тој начин што целосното, квалитет-
ното и навременото реализирање н а еден (наставен 
ч.а|С на овие работници се вреднува со 7 цели и 3/10 
бода, 7 цели и 5/10, односно 7 цели и 7/10 бода, 
зависно од тоа дали н а с т а в н и о т има средна, виша 
или висока школска подготовка. 

Понатаму, во оспорениот член 30 од Правилни-
кот, целосното квалитетното и навременото извршу-
вање на овие задачи за еден работен час н а рабо-
товодниот орган се вреднува со одреден број бодо-
ви, (во зависност од тоа дали работникот има завр-
шено високо или више образование. Во членовите 
33 и 36 од Правилникот, лак, бодовите з а еден рабо-
тен час за работи и работни задачи на секретар — 
благајник и книговодител се утврдени .во зависност 
од тоа дали лицето има завршено високо, више или 
средно образование. Исто така, -во член 39 се пред-
видени бодовите за стручно техничкиот работник, 
така што целосното, квалитетното и навременото из-
вршување работите за еден час се вреднува -со опре-
делен број бодови во зависност сид тоа дали работ-
никот е квалификуван 'или в и сококвалифику в ан. И 
на крајот, во оспорениот член 42 од Правилникот 
со 2,5 (бода е вреднуван еден работен час на одржу-
вачите на хигиената за кои е предвидена „ниска 
школска под по ножа" . 

Од изнесената фактичка состојба произлегува 
дека личниот доход н а работниците во Училиштето 
не се утврдува според предвидените о ш о в и во Пра-
вилникот туку само според фактичката школска под-
готовка што ја има секој конкретан работник. 

6. Според член 23 од Уставот на СР Македонија 
и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација се должни 
да ги утврдат основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи. Во член 22 од Уста-
вот .на СР Македонија и члан 126 од истиот Закон 
е предвидено на секој работник во .согласност со 
начелото за распределба според трудот и .со порас-
тот на продуктивноста на (неговиот и на вкупниот 
општествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд, од доходот на 
основната организација на здружениот труд, да му 
припаѓа личен (доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите од неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. Според член 1:29 став 3 од Законот 
придонесот на работникот во работата се утврдува 
зависно од квантитетот и квалитетот на работата 
земајќи ли предвид особено обемот и (сложеноста 
на работата, квалитетот на остварените резултати од 
трудот, успешноста во користењето на средствата н а 
трудот, остварените заштеди во работата, користе-
њето на работното (време, одговорноста во работата 
и условите под кои работи работникот. 

Во Законот за предучилишното и основното об-
разование и воспитание („Службен весник на СРМ" 
бр. (19/83) како основен услов за изведување на 
одделенска настава е педагошка академија — отсек 
Одделенска настава (член 120 став 2), а за предметна 
настава соодветна висока стручна подготовка (член 

120 став 3). Другите .степени на стручна подготовка 
се предвидени само како можност односио како ис-
клучок, .(член 273 и 274 од Законот). Поради тоа 
при утврдувањето на личниот доход на учителите и 
наставниците во основните училишта треба да се 
поаѓа од определбите во Законот за предучилишното 
и основното воспитание и образование на начин што 
појдовен основ за определување н а личниот доход 
треба да претставува п о к р а ј другите елементи и сте-
пенот односно видот на стручната подготовка што 
како основан услов е предвиден за изведување н а 
одделенската или предметната настава. 

'Со оглед н а тоа што во оспорениот ..Правилник 
нема предвидено мерила по сите предвидени основи, 
и што личниот доход на работниците се утврдува 
само според фактичката школска подготовка (член 
22, 30, 33, 36, 39 и 41), Судот утврди дека тој дел од 
ЈХравилникот не е во согласност со означените ус-
тавни одредби и дека е во спротивност со означените 
одредби од Законот* за здружениот труд. 

Исто така, 'Судот утврди дека членовите 33 и 
36 од Правилникот не се во согласност и со член 
9 став 1 од Законот з а работни односи затоа што 
за вршење на работите и работните задајчи н а се-
кретар-бдага јник и книговодител се предвидени три 
степени на школска подготовка, а Законот допушта 
само два степена на школска подготовка. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
1ВО точката 1 н а оваа одлука. 

У. бр. 135/84 
25 јуни 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Димче Козаров, е. р. 

405. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа н а член 

20 од Законот з а основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 2 јули 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 38, 42 и 43 точка 
8 и 9 од Правилникот за распределба н а средствата 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка на 
работниците во Основната организација на здруже-
ниот труд Централно основно училиште „Крсте Ми-
сирков" во Гевгелија, донесен со референдум, одр-
ж а н на 5 .'ноември 1981 година. 

12. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СЕМ" и во означеното Училиште на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на (са-
моуправувањето на општините Гевгелија и Валан;до-
ве, на Уставниот суд на Македонија му поднесе пред-
лог з а оценување уставноста и законитоста на чле-
новите 38, 42 и 4,3 од Правилникот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот членовите 38 и 42 од Правилникот даваат мо-
жност учеството на работникот по основот минат 
труд да се вреднува по веќе страно и надвор од при-
фатените и утврдените критериуми. Така, з а членот 
38 се наведува дека во него како посебен основ се 
вреднува работниот стаж како „бод-година" при што 
за жените — работници се опре делани 35 бода, а 
за мажите работници 40 бода. Н а то ј начин, работ-
ниците жени се доведуваат во нееднаква положба 
во однос н а работниците мажи. 3,а член 42 е наве-
дено дека со него доаѓа до повторно .вреднување на 
категоријата минат труд затоа што предвидува акон-
тацијата на личниот доход на работникот во пос-
ледните 5 години да се зголеми уште за 5°/о. На 
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кра јот , !&о врска оо член 43 од Правилникот подно-
сителот н а предлогот (Заведува д е к а п р а ш а њ е т о што 
го .регулира ово ј член не т р е б а да се регулира 
(со ово ј шет и д е к а т о а п р а ш а њ е е о ш о в з а водење 
н а дисциплинска постапка, а не основ з а намалува -
ње н а аконтаци јата н а личниот доход. 

4. Н а седницата Судот утврди д е к а : 
а) членот 38 к о ј го р е г у л и р а п р а ш а њ е т о з а прес-

метување н а аконтацијата н а личните доходи и про-
к цена н а извршената р а б о т а ш р а б о т н а задача , спо-

ред тековниот и минатиот труд, работниците во 
училиштето остваруваат личен доход но основот 
умеење з а извршување н а работите за секо ја година 
по еден бод. Така, за ж е н и т е работници т о а би и з н е -
сувало максимум 35 бода, а з а м а ж и т е — р а б о т н и ц и 
40 бода. Во член 40 е предвидено д е к а секој работ-
ник остварува право н а личен доход п о основ на 
минат труд во зависност од д о л ж и н а т а н а р а б о т -
ниот стаж. и тоа 1 % о д месечната аконтаци ја н а 
личниот доход д о 3 години р а б о т е н с т а ж и 1б°/о 
од оваа аконтација ако има работен стаж д о 40 го-
дини. Во (ставот 2 на ово ј член, е предвидено д е к а 
к а ј работниците — ж е н и процентот предвиден во 
алинеите 8, 9 и 10 ќ е се заколе ми з а 1°/о о д ш т о 
произлегува дека жените — р а б о т н и ц и ш 35 години 
работен ст алс ќ е го достигнат процентот од 15%>. Во 
член 42, пак, од Правилникот е 'Предвидено аконта-
цијата н а личниот доход на работниците во послед-
ните пет години, д а се з големи з а 5%>, независно 
•од трудот и резултатите о д трудот. 

Од изнесената ф а к т и ч к а состојба произлегува 
дека минатиот труд н а работниците во Училиштето 
п о к р а ј тоа што е вреднуван со о п р е д е л е н (процент 
во член 40 од Правилникот т о ј уште еднаш се вред-
нува преку член 38 к а к о „бод-година" и во член 42 
— преку зголемување н а .аконтацијата н а личниот 
доход з а 5°/о во последните пет години п р е д пен-

* зионирањето н а работникот . Со оглед н а т о а што 
минатиот труд н а работниците во Училиштето двој-
но односно тро јно се вреднува, Судот утврди дека 
членовите Зв и 42 од Правилникот н е се во соглас-
ност (со начелото з а распределба според трудот и се 
во спротивност 100 ч л е н 126 став 1 од Законот з а 
здружениот труд. 

б) во оспорениот член 43 во делот „користење 
на работното време", к а к о основ з а намалување на 
аконтацијата на личниот доход, е предвидено з а 
недоаѓање на работа о д еден д е н н а на|Сггавникот 
да му се одбиваат 20 бода , .на р а к ово дно - админис-
тративниот персонал 20 бода и н а техничкиот пер-
сонал 12 бода. Потоа, следи намалување н а о п р е д е -
лен број бодови за н е о д р ж а н час, з а задоцнување 
на дежурство и за задоцнување н а работа , з а задоц-
нување над 15 минути, предвремено напуштање н а 
работата , нерационално користење н а работното (вре-
ме, недоаѓање на седници н а стручни и самоуправ-
ни органи, и за н е п р и ф а ќ а њ е .на работните задачи . 

Во член 125 став 3 о д Законот з а здружениот 
труд е предвидено пр иј доне сот н а р а б о т н и к о т во ра -
ботата да се утврдува зависно од квалитетот и кван-
титетот н а работата , квалитетот н а остварените ре-
зултати од трудот, остварените з а ш т е д и во работата , 
користењето на работното време, одговорноста во 
работата и условите под к о и р а б о т и работникот . 
Согласно член 193 став 3 од Законот за здружениот 
труд, работникот одговара во основната организа-
ција дисциплински и материјално . Според ч л е н 194 
став 1 од истиот Закон, со самоуправен о п ш т акт 
со ко ј се уредува работниот однос се утврдуваат 
повредите н а работните обврски. 

Со оглед н а изнесеното. Судот смета д е к а корис-
тењето н а работното дреме м о ж е да 'биде предвиде-
но к а к о основ за учество н а р а б о т н и к о т во рас-
пределбата на средствата за лични доходи. Исто та-
ка, Судот смета д е к а не м о ж е да се исклучи влија-
нието на 'Присутноста н а работното место в р з лич-
ниот доход н а работникот з а извршување н а една 
Од неговите работни 016врски — редовно доаѓање и 
присутност н а работното место, односно дека вре-
менскиот ф а к т о р е не само р а м к а во к о ј а се извр -
шуваат работните задачи туку и основна претпостав-

к а за стекнување н а личен доход, б и д е ј ќ и сите ра-
боти и р а б о т н и з а д а ч и се (извршуваат во в р е м е оп-
ределено со з а к о н и самоуправен о п ш т акт . 

П о р а д и тоа, користењето н а работното време , 
к а к о основ во системот н а распределбата на сред-
ствата з а лични доходи, т р е б а д а се изразува со 
мерилата преку к о и ќ е м о ж е д а се утврди придоне-
сот н а работниците во работата . 

Во конкретниот случај Судот утврди дека .не-
доаѓањето на седница н а стручни и самоуправни 
органи предвидени во точката 8 н а член 43 од П р а -
вилникот не е елемент з а утврдување н а личниот 
доход и не 1мрж>е д а (биде основ за намалување на 
аконтацијата н а личниот доход, туку работникот за 
тоа т р е б а да одговара , пред други органи и во 
друга постапка. Исто така , Судот утврди д е к а непри-
ф а ќ а њ е т о н а р а б о т н а з а д а ч а к о е к а к о основ за н а -
малување на аконтаци јата н а личниот доход е пред-
видено во т о ч к а т а 9 на член 43 о д Правилникот е 
основ за одговорност н а работникот з а извршување 
н а работните обврски, за што, тој , согласно з а к о н -
ските одредби, треб,а да одговара дисциплински и 
м а т е р и јално. Со оглед н а тоа, Судот утврди дека 
т о ч к а т а 8 и 9 на член 43 се во спротивност оо о з н а -
чените законски одредби . 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи к а к о во 
точката 1 н а оваа одлука . 

У. бр . 18/86 
2 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд н а Македонија , 
Димче Козаров, е. р . 

406. 
Уставниот суд н а Македонија , врз основа на 

член 14 став 1 .алинеја 1 и член 20 о д Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд н а Маке -
д о н и ј а и з а правното дејство н а неговите одлуки, 
•на седницата о д р ж а н а н а 10 јули 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА П р а в и л н и к о т за р а с п р е д е л б а 
н а средствата з а лични доходи и з аедничка потро-
шувачка н а работниците во Домот н а културата*' 
„Лазар С о ф и јанов" во кратово , донесен о д работ-
ниците со р е ф е р е н д у м н а 12 н о е м в р и 1984 година, 
вр делот „опис и попис н а работите и работните 
з адачи .вреднувани со бодови" . 

2.. СЕ З А П И Р А постапката за оценување устав-
носта и з а к о н и т о с т а , н а (член 14 о д Правилникот з а 
о р г а н и з а ц и ј а и систематизаци ја на работите и ра -
ботните з адачи н а работниците во означениот Дом, 
донесен о д Собирот н а работниците н а 12 ноември 
1984 година. 

з. Оваа одлука ќ е се об јави во „Службен весник 
н а СРМ" и во Д о м о т н а културата „Лазар Ооф|Ијја-
нов" во Кратово, н а н а ч и н предвиден з а об јавување 
н а самоуправните о п ш т и акти. 

. 4. Уставниот суд на Македони ја со р е ш е н и е У. 
бр. 215/85 о д 25 декември 1985 година поведе пос-
т а п к а з а оценување уставноста и законитоста на ак -
тите означени во то:чката ;1 н а о в а а одлука, з атоа 
што се постави прашањето за (нивната согласност 
со член 23 од Уставот н а С!Р М а к е д о н и ј а и з а нив-
н а т а спротивност со' 'член 127 и 1(29 став 3 од За -
конот за з д р у ж е н и о т труд. 

5. Истовремено, Судот со р е ш е н и е У. бр. 215/85 
о|д 5 ф е в р у а р и 19,86 година, го одложи одлучувањето 
по п р е д м е т о т и им даде м о ж н о с т н а работниците 
во Домот на културата да и з в р ш а т усогласување н а 
означените самоуправни општи акти оо Уставот и 
законот . Меѓутоа, во определениот рок, доносителот 
н а оспорените акти го усогласи со Уставот и з а к о -
н о т само член 14 о д Правилникот з а систематизаци ја 
на работите и работните задачи . 
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5. Н а седмицата Судот утврди дека во член 17 
.од Правилникот за распределба на (средствата за лич-
ни доходи и за заедничка потрошувачка »се предви-
дена обновите за распределба на личните доходи: 
образование, работен ефект, обем на работа, сложе-
1Н01СТ, ефикасност во користењето на средствата .на 
трудот, навремено извршување н а (работите и работ-
ните задачи, остварени заштеди 'во работата, одго-
ворност и услови за работа^ Понатаму, Судот утврди 
дека во овој Правилник ао посебен дел под "наслов 
„Опис и попис на ра1ботните задачи поодделно за 
секој работник и работно моето вреднувани со бодо-
ви", се предвидени мерила според описот на работ-
ните задачи, а не според утврдените основи .во 
член 17 од Правилникот. Исто така, Судот утврди 
дека во описот и пописот на работите и задачите, 
предвидени во член 14 од Правилникот за »система-
тизација на работите и работните задачи, се прене-
сени и мерилата утврдени 1во Правилникот за рас-
пределба на личните доходи. 

6. Според член 23 од Уставот н а СР Македонија 
и член 127 и 129 од Законот за здружениот труд, 
работниците (во организациите на здружениот труд 
ги определуваат основите и мерилата за распредел-
ба на 'средствата за лични доходи преку кои се 
обезбедува нивните лични доходи да се утврдуваат 
врз основа на придонесот н а работата и резултатите 
од трудот. Притоа, според ставот 3 на член 1129 од 
Законот, придонесот на работникот се определува 
'во зависност од квантитетот и квалитетот на рабо-
тите, зема јќи ли предвид особено обемот и сложе-
носта на работата, успешноста во користењето н а 
.средствата на трудот, условите под кои работи ра-
ботникот, одговорноста во работата и ш и ч н о . 

Со оглед на тоа што со Правилникот за рас-
пределба на средствата за лични доходи мерилата 
(бодовите) за утврдување на личните доходи на ра-
ботниците не се определени според основите пред-
видени |ВО оспорениот Правилник, туку според описот 
и пописот на работните задачи, Судот утврди дека 
означениот дел од Прав ил пикот не е во согласност 
со член 23 од Уставот 'на ОР Македонија и дека е 
во спротивност со член 1(27 став 1 • и член 129 став 
3 од Законот за здружениот труд. 

7. (Со оглед на тоа што .во текот на постапката 
оспорениот член 14 од Правилникот за систематиза-
ција на работите и работните задачи е усогласен 
00 Уставот и законот, во смисла н а член 14 став 
1 (алинеја 1 од Законот за основите и а постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на м р т в и т е одлуки, Судот реши да ја запре 
постапката. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 и 2 на ов,$а одлука. 

У. бр. 2)15/85 
10 јули 1986 година Претседател 

Скопје на Уставниот суд "на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И — СКОПЈЕ 

Пред овој суд во тек е постапка за прогласу-
вање на исчезнато лице за. умрено, поведена п р пред-
лог на предлагачот Сулејман Северџан >од Скопје, 
против Сулејман Бајрам. 

Согласно член 79 од Законот з а вонпроцесна 
постапка, се повикува исчезнатото лице Сулејман Ба ј -
рам, роден на 30. VIII . 1952 година во Скопје,, како 
и секое друго лице што има сознание за неговиот 
живот или место на живеење да се јави во судот 
во рок од 3 месеци (Од објавувањето на овој оглас. 
Ак>о во овој рок не , се јави никој во судот, заради 
давање на податоци за животот или живеалиштето 
на исчезнатото лице, исчезнатото лице Ба јрам Су-
лејман ќе биде прогласено за умрено. 

Од Општинскиот суд Скопје * I I — Скопје, ВПС. 
бр. 177/86. (101) 

Прет '0В|0ј суд е заведен опор з а развод на брак 
-по тужбата на тужителот Бериша Рамадан против 
тужената Бериша Гулфета од Скопје, ул. „Маке-
донска косовска (бригада" бр. 42/8, сега со непозната 
адреса на живеење. Вредност н а спорот 4000 динари. 

Се повикува тужената Бериша Гулфета да се 
јави (во овој суд во р о к од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок да ја д о б а в и се-
гашната адреса н а живеење. 

Доколку тужената оне се јави во рок од 30 дена, 
на истата ќе и биде одреден привремен старател во 
смисла на член 84 од З И П к о ј ќе ги застапува не ј -
зините (интереси пред судот се до окончувањето на 
постапката или до нејзино 'појавување во судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I I — Скопје, П. бр. 
1728/86. - (100) 

Пред овој суд. е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Беат Шабанов од Скопје, 
ул. „Благоја Паровиќ" бр. 70/1-5 против тужената 
Кевсер Шабанова од Скопје, сега со непозната адре-
са во Шведска. 

Се повикува тужената Кевеер Шабанова од Скоп-
је да се јави во овој суд во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас (или во истиот рок да ја 
достави својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку ау жен ата не се јави во рок од 30 дена, 
ќ е биде застану вана од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I I — Скопје, I. П. 
бр. 1644/86. (104) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
процесна постапка по предлог на предлагачот Усеини 
Умерзат од Тетово, за утврдување на смртта на ли-
цето Усеини Ш е ф к а од Тетово. 

Се повикува лицето Усеини Ш е ф к а од Тетово, 
како и секој друг кој знае з а неговиот живот да се 
јави во Општинскиот (суд во Тетово во рок "од 15 де-
на по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе 
се докаже смртта на лицето Усеини Шефка . 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 273/86. (93) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се (води вон-
процесна постапка за физичка делба на недвижен 
имот по предлог на Пане Петров Атанасо аски од е. 
Беловиште за себе и како старател на деловно не-
способниот Трипун Павлев Михајловски Од е. Бело-
виште, против Анѓелко Петров Атанасовски од е. 
Беловиште, а сега во САД со непозната адреса. 

Ое повикува лицето Анѓелко Петров Атанаоовски 
од е. Беловиште, а (сега во 'САД со непозната адреса, 
да се јави |ВО судот или да овласти свој полномошник 
кој ќе го застапува во оваа постапка. Во сцротивно, 
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, судот 
преку Центарот за социјална работа — Тетово, ќе 
му постави старател к о ј ќе ги застапува неговите пра-
ва, интереси и должности во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 374/86. 
(99) 

Пред овој суд во тек е постапка за развод на 
брак по тужбата на тужителката Ислами род . Фетаи 
Шенгил од Тетово, ул. ^Струшка" бр. 7, против ту-
жениот Ислами Џавит Амет од Тетово, сега со не-
позната адреса во СР Хрватска. Вредност на спорот 
500 динари. 

Се повикува тужениот Ислами Џавит Амет да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ". 

Доколку истиот во определениот рок не се ја-
ви ®о судот или, пак, не одреди свој полномошник, 
судот преку Центарот з а социјална работа — Тетово 
ќе му одреди привремен старател к о ј ќе се (грижи 
за неговите права и интереси се до правосилното 
окончување на постапката по предметот П. бр. 
1050/86. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1050/86. 
(102) 
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НОВИ ИЗДАНИЈА 

ОПШТЕСТВЕН П Л А Н 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ О Д 1986 Д О 1990 
Г О Д И Н А 

со експозе 
и со основни индикатори на развојот 
на СР Македонија 
за периодот 1986—1990 

Цена на еден примерок 500.— динари. 

ДОЛГОРОЧЕН ОПШТЕСТВЕН П Л А Н 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ О Д 1986 Д О 2000 
Г О Д И Н А 

со основни индикатори 
на развојот на СР Македонија 
за периодот од 1986 до 2000 година 

Цена на еден примерок 480.— динари 

ЗБИРКА Н А П Р О П И С И 
О Д ОБЛАСТА Н А ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНАТА З А Ш Т И Т А 

Збирката содржи: Закон за здравствената заштита со Законот 
за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, 
седум други закони и осум подзаконски прописи од здравството и 
здравствената заштита. Ваквиот концепт на збирката корисно ќе по-
служи на органите на управата, СИЗ-овите за здравствената заштита, 
на здравствените- организации, на организациите на здружен труд и 
на другите работни организации и заедници. 

Цена на збирката е 1.250.— динари. 

Порачки прима СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ — 91000 — Скопје, 
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 

СОДРЖИНА 
Страна 

396. Деловник за работа иа Извршниот савет 
на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 689 

397. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 167/85 од 14 м а ј 1986 (година — — 7112 

398. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 169/85 ОД 14 мај 1986 година — — 713 

399. Одлука уна Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 62/36 од 21 мај 1986 година — — 713 

400. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 36/8е .сад 11 јуни 1986 година — — 7,14 

401. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 43/86 од 11 јуни 1985 година — — 715 

40г. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 35/86 од 4 јуни 1986 година — — 715 

403. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У, бр. 90/85 ОД 25 јуни 1986 година — — 716 

404. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 13:5/84 0|Д 25 јуни 1986 година — 716 

405. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 18/86 од 2 јули 1986 томина — — 717 

406. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 215/85 ОД 10 јули 1986 година — 7,18 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, уд. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


