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З А К О Н 
ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

Прв дел 
I. ПОЛОЖБА, УЛОГА И ПРАВА, ДОЛЖНОСТИ 

И ОДГОВОРНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА 
ДРЖАВНАТА УПРАВА 

Основни одредби 

Член 1 
Со овој закон, во согласност со единствените 

основи на системот на државната управа во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, се 
уредуваат положбата, улогата и правата, должнос-
тите и одговорностите на извршниот совет како 
колегијален извршен орган на собранието на оп-
штината односно на Републиката и на општинските 
односно републичките органи на управата, како 
и нивните односи спрема другите органи, органи-
зации и заедници и спрема работните луѓе и гра-
ѓаните. 

Со овој закон се уредуваат и начелата за ор-
ганизација на органите на управата, односите ме-
ѓу општинските и републичките органи на упра-
вата, правата, должностите и одговорностите на 
работниците во работните заедници на органите на 
управата, како и општествено-економската полож-
ба на работниците и остварувањето на самоуправ-
ните права на работниците во работните заедници 
на тие органи, доколку со закон не е поинаку 
определено. 

Член 2 
Функциите на државната управа ги вршат, во 

рамките на правата и должностите на општината 
односно на Републиката, извршниот совет на со- ' 
бранието на општината односно на Републиката 
(извршен совет) и општинските односно републич-
ките органи на управата (органи на управата). 

Определени работи на државната управа, во 
рамките на своите права и должности утврдени 
во согласност со Уставот и со закон, вршат и дру-
ги државни органи. 

Член 3 
Извршниот совет и органите на управата, во 

рамките на своите права и должности, придоне-
суваат за развој на социјалистичките самоуправни 
односи, за остварување на самоуправувањето во 
организациите на здружениот труд, месните заед-
ници, самоуправните интересни заедници и во дру-
гите самоуправни организации и заедници, како 
и за остварување на функциите на собранието на 
општината односно на Републиката. 

Извршниот совет и органите иа управата ги 
вршат своите со уставот и со закон, односно со 
статутот на општината утврдени функции на 
начин кој одговара на самоуправната положба на 
работниот човек во основните и другите органи-
зации на здружениот труд, месните заедници, са-
моуправните интересни заедници и во другите са-
моуправни организации и заедници, на самоуправ-
ната положба на работните луѓе и граѓаните во 
општината и во Републиката, на слободното соци-
јалистичко самоуправно здружување, активноста и 
творештвото на работните луѓе, рамноправноста на 
народите и народностите и на слободите, правата 
и должностите на човекот и граѓанинот утврдени 
со уставот. 

Член 4 
Извршниот совет и органите на управата ра-

ботат на отстранување на појавите што го попре-
чуваат развитокот на социјалистичките самоуправ-
ни демократски општествени односи и со својата 
работа придонесуваат за изградување на односи 
меѓу работните луѓе и граѓаните засновани врз 
свеста за заедничките интереси и потреби и за 
развојот на социјалистичката демократска свест. 

Член 5 
Заради зацврстување и развој на социјалис-

тичките самоуправни демократски општествени од-
носи, доследно остварување на делегатскиот систем 
и поефикасна работа, извршниот совет и органите 
на управата, во остварувањето на своите функции, 
го применуваат начелото за колективна работа, 
одлучување и одговорност. 

Член 6 
Заради обезбедување на услови за оствару-

вање на уставното начело за учество на работните 
луѓе, граѓаните и на сите организирани социјалис-
тички сили во остварувањето на власта и во уп-
равувањето со другите општествени работи, из-
вршниот совет и органите на управата се должни 
да остваруваат соработка со општествено-политич-
ките организации, со организациите на здружениот 
тр^д и со другите самоуправни организации и за-
едници, да им даваат потребни известувања, да ги 
разгледуваат нивните иницијативи, мислења и 
предлози, да заземаат ставови за нив и да ги из-
вестуваат за заземените ставови. 

Општествено-политичките организации преку 
своите делегати што ги делегираат во соборите на 
собранието на општината односно на Републиката 
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и во општествените совети, како и со целокупната 
своја акутност, остваруваат спрема извршниот со-
вет и органите на управата односи со кои се овоз-
можува остварување на нивно општествено и по-
литичко влијание врз работата на тие органи и на 
нивната одговорност утврдена со уставот. 

Во остварупањето на својата со устав утврдена 
улога, општествено-политичките организации осо-
бено: ги разгледуваат прашањата од областа на 
работата на извршниот совет и органите на упра-
вата што се од значење за натамошниот развој на 
социјалистичките самоуправни односи, ја следат 
работата на тие органи, ги изнесуваат своите ми-
слења и оценки за извршувањето на нивните функ-
ции и задачи и во врска со тие прашања покрену-
ваат соодветни иницијативи кај собранието однос-
но извршниот совет, вршат општествена контрола 
и критика на работата на извршниот совет и на 
органите на управата, особено во поглед на обез-
бедувањето на јавност во работата и остварува-
њето на нивната одговорност во работата и во врс-
ка со тоа му предлагаат на собранието разгледу-
вање на нивната работа. 

Член 7 
За разгледување на прашања што се одне-

суваат на спроведувањето на утврдената политика 
и на извршувањето на законите, другите прописи 
и општи акти, за разгледување на предлози на 
прописи и други општи акти што ги донесуваат 
органите на управата и на предлозите на пропи-
сите и другите општи акти што се однесуваат на 
нивната работа, како и за разгледување на усло-
вите и начинот на остварувањето на правата, об-
врските и интересите на работните луѓе и граѓа-
ните и на самоуправните организации и заедници 
што се остваруваат во работата на тие органи, се 
образуваат општествени совети за одделни управ-
ни области или за одделни органи на управата 
чија дејност е од посебно значење за општината 
односно за Републиката или за здружениот труд, 
односно за задоволување на секојдневните живот-
ни потреби на работните луѓе и граѓаните. 

Општествените совети од став 1 на овој член 
се основаат со закон односно со одлука на собра-
нието на општината, во согласност со закон. 

Член 8 
Извршниот совет и органите на управата при-

донесуваат и се грижат за обезбедување на услови 
за работа на делегациите и делегатите во собрание-
то на општината односно на Републиката. 

Извршниот совет и органите на управата сора-
ботуваат со делегациите и делегатите при изра-
ботката на законите, прописите и другите општи 
акти што ги подготвуваат за собранието, ги запоз-
наваат со предлозите за решавање на прашањата 
што се уредуваат со тие прописи и акти, како и 
со други прашања од значење за работата на де-
легациите и делегатите. 

Извршниот совет и органите на управата ги 
изготвуваат материјалите на начин кој овозможу-
ва делегациите и делегатите сестрано да ги согле-
дуваат прашањата обработени во материјалите и да 
даваат мислења, забелешки и предлози по нив. 

Член 9 
Извршниот совет ја насочува и усогласува ра-

ботата на органите па управата и врши спрема 
нив други права утврдени со уставот и со закон, 
односно со статутот на општината и за тоа му е 
одговорен на собранието на општината односно на 
Републиката. 

Член 10 
Органите на управата работите од својата над-

лежност ги вршат самостојно и за својата работа 
му одговараат на собранието на општината однос-
но на Републиката и на извршниот совет. 

Во вршењето на работите од својата надлеж-
ност органите на управата се придржуваат кон на-
соките на собранието и кон начелните ставови и 
насоки на извршниот совет. 

Член 11 
Органите на управата ги основа собранието на 

општината односно на Републиката на предлог од 
својот извршен совет, во согласност со начелата 
утврдени со закон. 

За предлозите за основање на органи на упра-
вата што ги поднесуваат до собранието на општи-
ната односно на Републиката други овластени пред-
лагачи, се изјаснува извршниот совет пред нивно-
то разгледување во собранието. 

Член 12 
Органите на управата во рамките на својот 

делокруг се должни со својата работа да им обез-
бедуваат на работните луѓе и граѓаните, на орга-
низациите на здружениот труд и на другите са-
моуправни организации и заедници ефикасно ос-
тварување на нивните права и интереси, а осо-
бено да создаваат услови и да преземаат мерки со 
кои се олеснува и овозможува што побрзо и поце-
лосно остварување на тие права и интереси, од-
носно извршување на нивните обврски и да им 
даваат помош во остварувањето и заштитата на 
тие права и интереси. 

Член 13 
Извршниот совет и органите на управата ги 

вршат своите функции врз основа и во рамките 
на уставот и законите, односно на статутот на оп-
штината. 

Сите акти и мерки на извршниот совет и на 
органите на управата мора да се засновуваат врз 
закон или врз друг законито донесен пропис. 

Органите од став 1 на овој член се должни 
на секого да му обезбедат еднаква правна зашти-
та во остварувањето на неговите права, обврски 
и интереси. 

Член 14 
Работата на извршниот совет и на органите на 

управата е јавна. 
Извршниот совет и органите на управата ја 

запознаваат јавноста преку печатот и другите 
средства за јавно информирање за прашањата од 
својот делокруг и мерките за нивното решавање, 
за прописите и другите општи акти што ги подгот-
вуваат односно донесуваат, како и за другите пра-
шања од непосреден интерес за работните луѓе и 
граѓаните, самоуправните и другите организации и 
заедници. 

Извршниот совет и органите на управата нема 
да даваат податоци односно известувања кои прет-
ставуваат државна, воена, службена, деловна и 
друга тајна, или ако давањето на тие податоци и 
известувања би било во спротивност со општес-
твените интереси утврдени со уставот и со закон. 

Работниците во органите на управата имаат 
право и должност да бидат известувани за рабо-
тата и за извршувањето на задачите и на работи-
те од делокругот на органите, за програмата за 
работа и за нејзиното извршување, како и за други 
позначајни прашања од делокругот на органите 
на управата. 

Начинот на остварувањето на јавноста се уре-
дува со општ акт на извршниот совет односно на 
органот на управата во согласност со закон. 

Член 15 
Извршниот совет и органите на управата, сво-

ите предлози, мислења, прописи и други акти што 
ги подготвуваат и прописите и другите акти што 
ги донесуваат, како и вршењето на други работи 
од својата надлежност, ги засновуваат врз научни 
и стручни сознанија, како и врз податоци и фак-
ти што ги утврдиле или со кои располагаат орга-
ните и организациите на општествениот систем за 
информирање. Овие органи за таа цел соработу-
ваат со соодветни научни и стручни организации. 

Функционерите кои раководат со органите на 
управата и работниците во органите на управата 
се одговорни за точноста на податоците што ги со-
бираат, обработуваат и објавуваат, како и за струч-
ната заснованост на своите анализи, предлози, ми-
слења и мерки. 
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Член 16 
Во извршниот совет и во органите на управата 

се обезбедува народностите во Социјалистичка Ре-
публика Македонија да бидат соодветно застапени. 

Член 17 
Извршниот совет и органите на управата се 

должни во својата работа во согласност со устав 
и со закон, односно со статутот на општината да 
го применуваат начелото на рамноправност на ја-
зиците и писмата на народите и народностите на 
Југославија. 

Член 18 
Во вршењето на работите од својата надлеж-

ност извршниот совет и органите на управата со-
работуваат со организациите на здружениот труд, 
со другите самоуправни организации и заедници, 
со општествено-политичките организации и со дру-
ги општествени организации и здруженија на гра-
ѓани кога е тоа од значење за вршењето на тие 
работи или кога е тоа од интерес за тие органи-
зации, заедници и здруженија и обезбедуваат за-
емно известување и прибавување мислења па за-
интересираните организации, заедници и здруже-
нија. 

Во вршењето на работите од својот делокруг 
органите на управата соработуваат со органите на 
управата на иста и на други општествено-поли-
тички заедници и со други државни органи, и се 
должни меѓусебно да се информираат. 

Член 19 
Меѓусебните односи на републичките и оп-

штинските органи на управата се засновуваат врз 
правата и должностите утврдени со уставот и со 
закон, како и врз соработка, стручна помош, раз-
мена на искуства, меѓусебно известување и дого-
варање. 

Член 20 
Правата, обврските и одговорностите на работ-

ниците во работните заедници на органите на уп-
равата, начинот на стекнување на доходот и ра-
ботните односи на работниците во тие заедници, 
како и нивните самоуправни права, должности и 
одговорности и нивното самоуправно организира-
ње се уредуваат со закон. 

Работниците во работна заедница на органот 
на управата ги остваруваат своите самоуправни 
права, должности и одговорности во согласност 
со самоуправниот општ акт на работната заедница, 
сообразно со одредбите на Законот за здружениот 
труд, ако со овој или со друг закон поинаку не е 
определено. 

Член 21 
На организациите на здружениот труд и на 

другите самоуправни организации и заедници, на 
општествените организации, на здруженијата на 
граѓаните и на други организации може со закон 
и со одлука на собранието на општината заснова-
на врз закон да им се довери во областа на сво-
јата дејност со свои самоуправни општи акти, од-
носно со општи акти да уредуваат определени од-
носи од поширок интерес, да решаваат во поеди-
нечни работи за определени права и обврски и да 
вршат други јавни овластувања. 

Врз организациите на здружениот труд и дру-
ги самоуправни организации и заедници, општес-
твените организации, здруженијата на граѓани и 
други организации кога во областа на својата деј-
ност вршат јавни овластувања, согласно се при-
менуваат одредбите на овој закон кои се однесу-
ваат на самостојноста во работата на органите на 
управата, законитоста на нивната работа, јавноста 
во работата на органите на управата, обезбедува-
њето рамноправност на јазиците и писмата на на-
родите и народностите, како и со другите одредби 
што ое однесуваат на работата на органите на уп-
равата. 

Со закон и со одлука на собранието на општи-
ната заснована врз закон, може да се определи 
начинот На вршењето на јавните овластувања што 
им се доверуваат на одделни организации, заедни-
ци и здруженија на граѓаните, како и да се утвр-
дат правата на собранието и на другите органи на 
општината, односно на Републиката во поглед на 
давањето насоки на тие организации, заедници и 
здруженија на граѓани и во поглед на вршењето 
надзор во врска со вршењето на јавните овлас-
тувања. 

Член 22 
Средства за работа на извршниот совет и на 

органите на управата се обезбедуваат во буџетот 
на општината, односно во републичкиот буџет. 

II. ФУНКЦИИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И НА 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

1. Функции на извршниот совет 

Член 23 
Извршниот совет, во рамките на правата и дол-

жностите на општината односно на Републиката, 
е одговорен пред собранието на општината однос-
но на Републиката за состојбата во сите области 
на општествениот живот во општината односно 
во Републиката, за спроведувањето на политиката 
и за извршувањето на законите, прописите и дру-
гите општи акти на собранието, како и за насочу-
вањето и усогласувањето на работата па органите 
на управата. 

Член 24 
Во остварувањето на одговорноста за состој-

бата во општината односно во Републиката, из-
вршниот совет е должен, во рамките на своите ов-
ластувања, да ја следи состојбата во општината 
односно во Републиката, да обезбедува законитост 
и да презема иницијативи, мерки и активности од 
значење за обезбедување на општите интереси на 
општеството и на правата на работните луѓе и гра-
ѓаните и за тоа да го известува собранието. Пора-
ди тоа извршниот совет е должен особено: 

— да презема мерки со кои се обезбедува 
спроведување на политиката и извршување на за-
коните и други прописи и општи акти, како и да 
му предлага на собранието донесување на прописи 
и преземање на мерки од надлежност на собра-
нието; 

— да го известува собранието за состојбата и 
за појавите од значење за зацврстување на зако-
нитоста во општината односно во Републиката, за 
заштита на општествената сопственост и правата 
и интересите на работните луѓе и граѓаните, за 
ефикасно остварување на функциите на безбед-
носта, за одбранбените подготовки и општествена-
та самозаштита, за усогласување на стопанските и 
на други општествени текови и за развојот на со-
цијалистичките самоуправни односи, како и да 
предлага преземање на мерки со кои се придоне-
сува за натамошен развој на социјалистичките са-
моуправни односи или за отстранување на поја-
вите и тенденциите што не се во согласност со 
утврдената политика, со начелата на социјалис-
тичкото самоуправно општество и со целите утвр-
дени со плановите за развој; 

— навремено да дава иницијативи и да орга-
низира и насочува подготвување на самоуправни 
спогодби за основите на плановите на самоуправ-
ните организации и заедници, односно на догово-
ри за основите на општествените планови на оп-
штината односно на Републиката и да поднесува 
соодветни предлози до носителите на планирање-
то заради усогласување на одделни планови со 
заедничките и општите потреби, интереси и цели, 
како и да им обезбедува давање соодветна струч-
на помош; 

— да поттикнува, кога е овластен за тоа, склу-
чување на самоуправни спогодби и општествени 
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договори кои се од значење за заедничките и оп-
штите интереси на општеството, на здружениот 
труд, ка работните луѓе и граѓаните и да учеству-
ва во нивното склучување; 

— навремено да им укажува на организациите 
ца здружениот труд и на други самоуправни орга-
низации, заедници и општествено-политички ор-
ганизации, на општествените организации и на 
здруженијата на граѓани на состојбата, појавите и 
движењата што се од значење за остварување на 
нивната положба утврдена со уставот и на улогата 
во општеството. 

Во остварувањето на одговорноста за состој-
бата во општината односно во Републиката, из-
вршниот совет соработува со други државни ор-
гани, со Сојузот на комунистите, Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ, Сојузот на синдикатите 
и со други општествено-политички организации, оп-
штествени организации, организации на здружени-
от труд и со други самоуправни организации и за-
едници. 

Член 25 
Извршниот совет се грижи за спроведувањето 

зла политиката и. за извршувањето на законите и 
другите препиела и општи акти на собранието на 
општината односио на Републиката и му предлага 
на собрание 10 на општината односно на Републи-
ката у г о д у в а њ е на политиката, донесување на 
^^аОни, други прописи и општи акти; дава мисле-
ње предлози хе на закони, другите прописи и 
општи иК1и што му ти поднесуваат на собранието 
други овластени предлагачи; го утврдува предло-
гот на <јпш тес тв елиот план, буџетот и на заврш-
ната сметка за извршувањето на буџетот и се гри-
ж и за нивното извршување; донесува прописи за 
извршување на законите и другите прописи.и оп-
игш и-кти на собранието, се грижи за спроведува-
њето на подготовките за народна одбрана во рам-
ките на правата и должностите утврдени со устав, 
закон и со статут; ги утврдува општите начела за 
внатрешната организација на органите на упра-
ва ги; основа стручни и други служби за свои по-
тегон и заеднички служби за потребите на орга-
ните на управата; именува и разрешува функцио-
нери за кои тоа е определено со закон односно со 
статут; донесува деловник за својата работа; врши 
и друти работи утврдени со закон односно со ста-
тут. 

Член 26 
Заради обезбедување на политиката и извршу-

в а л е на Заканите и други прописи и општи акти 
на собранието, извршниот с&вет ја насочува и усо-
гласува работата на органите на управата; се гри-
жи органите на управата совесно, стручно и одго-
ворно да ги извршуваат своите со устав, закон и со 
статут односно со одлука на собранието на општи-
ната утврдени надлежности; врши надзор над ра-
ботата па органите на управата и ги укинува про-
писите па органите на управата кои се во спро-
тивност со закон, друг пропис и општ акт на со-
бр иле го или со пропис на извршниот совет доне -
сел заради извршување на закон, на друг пропис 
односно на општ акт па собранието во согласност 
со з^кон. 

Член 27 
Извршниот совет може да поништи противуе-

таве и незаконит пропис или општ акт на ор-
ган оа управата или некои негови одредби, ако 
органот донел пропис за чие донесување не е ов-
ластен; ако со прописот за работните луѓе и граѓа-
ните, организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници, органот ус-
тановил пр„хва и обврски односно надлежности; ако 
донел пропис со кој се повредуваат слободите, пра-
вата и должностите на човекот и граѓанинот, нео-, 
туѓивите права ка работникот во здружениот труд 
или во располагање со општествените средства или 
одделни организации на здружениот труд или дру-
ги самоуправни организации и заедници, односно 
повеќе од овие организации или поединци неосно-
вано се ставаат во поповолна положба. 

Член 28 
Кога извршниот совет ќе оцени дека во општи-

ната односно во Републиката во соодветната област 
на општествениот живот не се спроведува утврде-
ната политика, не се извршуваат законите, други-
те прописи и општи акти или не се остварува оп-
штествениот план на општината односно на Репуб-
ликата, должен е да преземе мерки за кои е ов-
ластен, односно да му предложи на собранието пре-
земање на соодветни мерки. 

Ако извршниот совет навремено не ги презел 
мерките за кои е овластен, односно не предложил 
преземање на соодветни мерки, во собранието на 
општината односно на Републиката се поведува 
постапка за оценка на работата на извршниот со-
вет и за утврдување на причините што предизви-
кале незадоволувачка состојба и заради презема-
ње на соодветни мерки. 

Член 29 
Извршниот совет врши надзор над законитос-

та на работата на организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници, кога за тоа е овластен со закон односно со 
одлука на собранието на општината заснована врз 
закон. 

2. Функции на органите на управата 
Член 30 

Органите на управата, во рамките на правата 
и должностите на општината односно на Репуб-
ликата, ја спроведуваат утврдената политика и ги 
извршуваат законите, другите прописи и општи 
акти на собранието на општината односно на Ре-
публиката и прописите и другите општи акти на 
извршниот совет, ги спроведуваат насоките на со-
бранието, начелните ставови и насоки на изврш-
ниот совет, ја следат и се одговорни за состојбата 
во областите за кои се основани, даваат иницијати-
ва за решавање на прашањата во тие области, ре-
шаваат во управни работи, вршат управен надзор 
и други управни работи, подготвуваат прописи и 
други општи акти и вршат други со устав и со за-
кон односно со статут или одлука на собранието 
на општината утврдени работи, како и други струч-
ни работи за собранието и извршниот совет. 

Член 31 
Органите на управата, во рамките на правата 

и должностите на општината односно на ^ п у б -
ликата, Ја спроведуваат политиката што ја утвр-
дило сооранието на општината односно на Репуб-
ликата и ооезоедуваат спроведување на таа поли-
тика со навремено укажување на состојбата и по-
ч в и т е од значење за спроведување на политика-
та, со преземање и предлагање на мерки на над-
лежните ирАани и со нивно спроведување, со под-
готвување на прописи и други општи акти, како 
и со целокупната своја раоога. 

Органите на управата, во рамките на правата 
и должностите на општината односно на Републи-
ката, ги извршуваат законите, другите прописи и 
општи акти на собранието на општината односно 
на ^еиуолик^та и прописите и општите акти на 
извршниот совет, со непосредно применување на 
тие закони, прописи и општи акти, односно со обез-
бедување на нивното извршување, со решавање на 
управни работи, со вршење на управен надзор и 
на други управни работи за кои се овластени и со 
донесување на прописи за извршување на закони-
те, другите прописи и општи акти, кога за тоа се 
овластени со закон, друг пропис и општ акт. 

Органите на управата спроведуваат, односно 
обезбедуваат спроведување на општествените дого-
вори и самоуправните спогодби во чие склучување 
учествувал или кон кои пристапил органот на оп-
штината односно на Републиката, во согласност со 
овластувањата утврдени со општествениот договор 
односно во самоуправната спогодба, како и спрове-
дување на општествените договори и самоуправни-
те спогодби, кога тоа е определено со закон од-
носно одлука на собранието на општината, во гра-
ниците утврдени со тој закон односно одлука. 
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Член 32 
Органите на управата се одговорни, во рамките 

на своите овластувања, за состојбата во областите 
за кои се основани, а особено: за спроведувањето 
на утврдената политика, насоките на собранието 
на општината односно на Републиката и начел-
ните ставови и насоки иа извршниот совет; за на-
времено следење на состојбата, известување на со-
бранието и извршниот совет за состојбата и поја-
вите, за точноста на информациите и навремено 
давање на предлози за решавање на прашањата 
во тие области; за извршување на законите, дру-
гите прописи и општи акти на собранието и за из-
вршување на прописите и општите акти на из-
вршниот совет; за уставноста и законитоста на сво-
ите акти и на мерките и дадените предлози за ре-
шавање на прашањата во тие области, како и за 
ефикасноста на мерките што ги преземаат однос-
но чие преземање го предлагаат. 

Во остварувањето на одговорноста од став 1 на 
овој член органите на управата се должни осо-
бено: 

— да го известуваат собранието и извршниот 
совет за состојбата и појавите од значење за за-
цврстување на законитоста во општеството, за заш-
тита на правата и интересите на работните луѓе 
и граѓаните, за усогласување на стопанските те™ 
кови, за развој на социјалистичките самоуправни 
односи и за остварување и јакнење на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита, 
како и да им предлагаат преземање на соодветни 
мерки; х 

— навремено да им укажуваат на организа-
циите на здружениот труд и на други самоуправни 
организации и заедници, на општествено-политич-
ките организации, на општествените организации 
и на здруженијата на граѓаните на состојбата, по-
јавите и движењата од значење за остварувањето 
на нивната положба утврдена со уставот и улога 
во општеството; 

— да даваат иницијативи за склучување на са-
моуправни спогодби и општествени договори од 
значење за здружениот труд и за работните луѓе 
и граѓаните, како и за заедничките и општите 
општествени интереси и потреби; 

— навремено да иницираат и да го следат под-
готвувањето на плановите за развој и на само-
управните спогодби за основите на плановите на 
самоуправните организации и заедници односно на 
договорите за основите на општествените планови 
на општината односно на1 Републиката и на носи-
телите на планирањето да им даваат соодветна 
помош, редовно да го следат остварувањето на оп-
штествените планови и да предлагаат неопходни 
мерки за нивна успешна реализација; 

— да вршат управен надзор над применува-
њето на законите, другите прописи и општи акти 
од страна на организациите на здружениот труд 
и на другите самоуправни организации и заедници 
и над придржувањето кои законите од страна на 
работните луѓе и траганите и, во врска со тоа, да 
преземаат мерки за кои се овластени со закон, 

Органите на управата, во остварувањето на од-
говорностите за состојбата во областите за кои се 
основани, се должни да соработуваат со другите 
државни органи, организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници, општествечо-политичките и другите општес-
твени организации и здруженијата на граѓани. 

Член 33 
Кога орган на управата ќе оцени дека во соод-

ветна област на општествениот живот или во од-
делна организација на здружениот труд, самоуп-
равна интересна, заедница односно во друга само-
управна организација или заедница не се спрове-
дува утврдената политика, не се извршуваат зако-
ните, другите прописи и општи акти или не се 

остваруваат општествените планови, должен е вед-
наш да преземе мерки за кои е овластен, односна 
да му предложи на извршниот совет или на со-
бранието преземање на соодветни мерки. 

Ако органот на управата навремено не презел 
мерки за кои е овластен, односно не предложил 
преземање на соодветни мерки, во извршниот со-
вет односно во собранието се поведува постапка за 
оценување на работата на органот на управата, а 
кога е потребно и за оценување на стручност;?, на 
работата на одделни одговорни лица во органот и?, 
управата, како и за утврдување на причините што 
предизвикале незадоволувачка состојба, заради 
преземање на соодветни мерки. 

Член 34 
Органите на управата, во рамките ла своите 

овластувања, во областите за кол се О^ТОР,?НИ. ја 
следат состојбата, а особено спроведувањето на по-
литиката и извршувањето на законите, другите 
прописи и општи акти, посебно од стансвиунтето 
на ефикасното остварување па заштитата и** пла-
вата и интересите на работните луѓе и граѓаните, 
на организациите на здружениот труд и на дру-
гите самоуправни организации и заедници; ги ана-
лизираат појавите и движењата од значење за ос-
тваруваното и натамошното развивање соција-
листичките самоуправни односи и за остварување-
то на правата и должностите на собранието на оп-
штината односно на Републиката и на извршниот 
совет и ги утврдуваат причините за тие појави и 
движења и нивните последици. 

Органите на управата, врз основа на резулта-
тите до кои доаѓаат во следењето на состојбата, 
преземаат мерки за кои се овз с с ш т и го г>,-
вестуваат собранието и извршниот совет ч даваат 
иницијативи за преземање на мерки со кои е е обез -
бедува остварување на политиката и извршување 
на законите, другите прописи и општи акт-! или 
отстранување на појавите што пе се во согласност 
со утврдената политика и даваат иницијатифи за 
утврдување на политиката и уредување на од-
носните прашања. 

Член 35 
Органите на управата ја следат состојбата во 

областите за кои се основани врз основа па пода-
тоците што сами ги собираат кога за тоа се ов-
ластени со закон, како и на податоците што ги со-
бираат, обработуваат и искажуваат односно доста-
вуваат други овластени органи, организации, заед-
ници и служби. 

Податоците на органите, организациите (заед-
ниците и службите овластени за со5ирап»е и обра-
ботка на податоци), органите па управата ги ко-
ристат како слузпбсни податоци. 

Податоците и известувањата што, при следе-
њето на состојбата, ги собираат по службена дол-
жност, а кои се од значење за следењето, планира-
њето и насочувањето на општествениот развој и за 
работа и развој на дејностите на организациите на 
здружениот труд, на самоуправните интересни за-
едници и на други самоуправни организации п за-
едници, органите на управата ги доставуваат до 
општествсно-политичклте организации и до заинте-
ресираните самоуправни и други организации и за-
едници. 

Органите на управата се одговорни за трајно 
и континуирано следење на состојбата во облас-
тите за кои се основани, за целосноста и ажурнос-
та на податоците и известувањата и за стручната 
основаност на оценките за состојбата и пеј:5 вите 
и за иницијативите дадени за решавање на соод-
ветни прашања. 

Член 36 
Во решавањето во управните рабати, органите 

на управата непосредно применувајќи ги препи-
сите, одлучуваат за правата, обврските или врз 
закон или друг пропис заснованите интереси па 
работните луѓе и граѓаните, на организациите па 
здружениот труд и на другите самоуправни орга-
низации и заедници, на општествените организа-
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цин, здруженијата на граѓаните и на другите ор-
ганизации, водат постапка и вршат дејства и пре-
земаат мерки за кои се овластени со закон или 
друг законито донесен пропис. 

Член 37 
Органите на управата вршат управен надзор 

кога за тоа се овластени со закон односно со од-
лука на собранието на општината. 

Управниот надзор од став 1 на овој член оп-
фаќа: 

— надзор над законитоста на актите со кои 
се решава за правата и должностите на граѓаните 
и на организациите на здружениот труд и на други 
самоуправни организации и заедници; 

— надзор над законитоста на работата на ор-
ганизациите на здружениот труд и на други само-
управни организации и заедници и 

— инспекциски надзор. 

Член 38 
Органите на управата, во вршењето на управ-

ниот надзор, ја контролираат, кога за тоа се ов-
ластени со закон, законитоста на управните акти 
на органите на управата, на организациите на 
здружениот труд и на други самоуправни органи-
зации и заедници, на општествените организации, 
на здруженијата на граѓаните и на другите орга-
низации што тие ги донесуваат во вршењето на 
јавни овластувања, односно преземаат мерки за 
кои се овластени со закон. 

Член 39 
Во рамките на надзорот над законитоста на ра-

ботата на организациите на здружениот труд и на 
други самоуправни организации и заедници, орга-
ните на управата: 

— ја следат, во рамките на надлежноста што 
им е утврдена, законитоста на самоуправните оп-
шти акти на организациите на здружениот труд и 
на други самоуправни организации и заедници, го 
известуваат за тоа собранието на општината од-
носно на Републиката или неговиот извршен совет 
и предлагаат преземање на соодветни мерки, од-
носно преземаат мерки за кои се овластени; 

— вршат, кога за тоа се овластени со закон 
или со одлука на собранието на општината засно-
вана врз закон, определени права на надзор над 
вршењето на јавни овластувања од страна на ор-
ганизациите на здружениот труд и на други само-
управни организации и заедници на кои им е до-
верено вршењето на тие овластувања, како и оп-
ределени права на надзор над работата односно 
над законитоста на работата на организациите на 
здружениот труд кои вршат дејност односно рабо-
ти од посебен општествен интерес. 

Член 40 
Инспекциски надзор вршат органите на упра-

вата. 
Органите на управата, во вршењето на инспек-

циски надзор, во рамките на своите овластувања, 
остваруваат непосреден увид во работењето и пос-
тапувањето на организациите на здружениот труд 
и на другите самоуправни организации и заедници, 
на работните луѓе и граѓаните и на граѓанските 
правни лица, во поглед на придржувањето кон за-
коните, другите прописи и општи акти, преземаат 
управни и други мерки за кои се овластени со за-
кон, односно со одлука на собранието на општи-
ната. 

Органите на управата, во вршењето на инспек-
цискиот надзор, вршат и контрола над спроведу-
вањето на општествените договори и самоуправните 
спогодби само кога е тоа определено со закон или 
со одлука на собранието на општината. 

Член 41 
Вршењето на определени стручни работи на 

инспекцискиот надзор (експертизи, испитувања и 
ел.) може со закон односно со одлука на собрание-

то на општината заснована врз закон да и се до-
вери на специјализирана организација на здруже-
ниот труд или на стручна служба на друга само-
управна организација односно заедница, особено 
ако за нивното вршење се потребни посебни струч-
ни знаења (технички и други струки) или примена 
на научни или на посебни стручни методи што 
можат да се обезбедат само со посебна опрема (ла-
боратории и др.), а за кои не постојат технички 
и други можности да се вршат во органот на уп-
равата. 

Работите од став 1 на овој член не можат да 
им се доверат на организации, заедници односно, 
на служби, ако нивното вршење би било неспоиво 
со положбата на тие организации и заедници од-
носно служби. 

Член 42 
Извршниот совет, надлежните органи на упра-

вата и другите овластени државни органи имаат 
пр&во да бараат, а општествено-политичките орга-
низации да им предлагаат на органите на упра-
вата надлежни за работите на управниот надзор, 
поведување односно водење на постапка заради 
утврдување на состојбата, односно за преземање на 
мерки. 

Ако органите на управата надлежни за рабо-
тите на управниот надзор утврдат дека не се ис-
полнети условите утврдени со закон или со друг 
пропис на собранието на општината за поведување 
односно водење на постапка или за преземање на 
мерките од став 1 на овој член, за тоа ќе ги из-
вестат, со соодветно образложение, органите што 
барале односно организациите што предлагале по-
ведување односно водење на таква постапка или 
преземање на соодветни мерки. 

Член 43 
Органите на управата, во рамките на својот 

делокруг подготвуваат прописи и други општи ак-
ти за собранието на општината односно на Репуб-
ликата односно за извршниот совет, во согласност 
со програмите за работа на собранието и на из-
вршниот совет и се должни тие прописи и општи 
акти да ги подготвуваат на нивно барање. Пропи-
сите и општите акти органите на управата ги под-
готвуваат и по сопствена иницијатива и можат до 
извршниот совет да поднесуваат нацрти и предлози 
на прописи и општи акти за чие донесување да-
ваат иницијатива. 

Член 44 
Органите на управата прибавуваат мислења од 

заинтересираните органи, соодветните стручни ор-
ганизации, заинтересираните организации на здру-
жениот труд и од други самоуправни организации 
и заедници, како и од општествено-политичките 
организации при подготвувањето на законите и 
другите прописи и општи акти, ако е тоа од зна-
чење за уредување на соодветни прашања или за 
остварување на улогата на тие органи, организа-
ции и заедници. 

Органите на управата, при доставувањето на 
нацртите на прописите и на општите акти што ги 
подготвиле, ќе го известат собранието односно из-
вршниот совет за мислењата на заинтересираните 
органи, организации и заедници што не ги прифа-
тиле и за причините поради кои тие мислења не 
ги прифатиле. 

Член 45 
На органите на управата може да им се повери 

и подготвување на самоуправни спогодби и оп-
штествени договори во чие склучување треба да 
учествува или кон кои треба да пристапи органот 
на општината односно на Републиката, како и на 
договори што ги склучува органот на општината 
односно на Републиката. 

Член 46 
Органите на управата, во рамките на својот 

делокруг, изработуваат аналитички, информатив-
ни и други материјали за собранието на општи-
ната односно на Републиката, за Претседателството 
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на Социјалистичка Република Македонија и за из-
вршниот совет. При изработката на тие матери-
јали, органите на управата соработуваат меѓусебно, 
како и со стручни односно научни организации, а 
можат на тие организации да им доверат и само-
стојна изработка на одделни материјали, ако за 
нивната изработка сс потребни сложени истражу-
вања или примена на посебни стручни и научни 
методи што не можат да се обезбедат во органот 
на управата. 

Член 47 
Ако спроведувањето на прописите и на општи-

те акти, на самоуправните спогодби и општестве-
ните и други договори или на предлози содржани 
во аналитички, информативни или други матери-
јали што ги подготвуваат органите на управата, 
бара материјални издатоци или преземање на ор-
ганизациони и други мерки, органите на управата 
се должни во образложението на предлозите на 
тие прописи и општи акти и на самоуправните 
спогодби и општествените и други договори, како 
и на аналитичките, информативните и други ма-
теријали, да го назначат износот на средствата 
што се потребни за спроведување на предлозите 
и изворите од кои треба да се обезбедат потреб-
ните средства. 

Член 48 
Кога прописи и општи акти подготвуваат ов-

ластените предлагачи, делегации, делегати во собра-
нието на општината односно на Републиката или 
самоуправните организации и заедници, или кога 
тие бараат известување за соодветни прашања од 
значење за вршењето на нивните функции, орга-
ните на управата се должни да им даваат соодвет-
ни податоци и известувања, како и стручни мисле-
ња за прашањата од својот делокруг. 

III. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ОРГА-
НИТЕ НА УПРАВАТА СПРЕМА СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНАТА ОДНОСНО РЕПУБЛИКАТА, 
ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СПРЕМА ОР-
ГАНИТЕ НА УПРАВАТА, ОДНОСИ НА ОРГАНИ-
ТЕ НА УПРАВАТА СПРЕМА ИЗВРШНИОТ СО-
ВЕТ И МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ НА 

УПРАВАТА 

1. Односи на извршниот совет спрема собранието 
на општината односно на Републиката 

Член 49 
Извршниот совет, во рамките на своите права 

и должности, го известува собранието на општи-
ната односно на Републиката за спроведувањето 
на политиката чии основи ги утврдило собранието 
во целина или за одделни области на општестве-
ниот живот, за извршувањето на законите, дру-
гите прописи и општи акти на собранието, за дви-
жењето и развојот на стопанството и на другите 
области на општествениот живот и општествените 
односи во тие области, за остварувањето на оп-
штествениот план, извршувањето на буџетот, за 
спроведувањето на подготовките за народна одбра-
на, за својата работа и работата на органите на 
управата, како и за други работи што ги вршел и 
за проблемите што ги согледал во вршењето на 
работите од својата надлежност и му предлага на 
собранието преземање на соодветни мерки. 

Извршниот совет го известува собранието за 
прашањата од став 1 на овој член кога тоа го бара 
собранието, како и по сопствена иницијатива. 

Секој собор на собранието може да бара из-
вршниот совет да го извести за својата работа во 
областа што спаѓа во делокруг на соборот и за 
други прашања од таа област. 

Право од став 3 на овој член да бара извес-
тување за работата на извршниот совет има и со-
бранието на самоуправната интересна заедница, ко-
га врз основа на уставот односно статутот на оп-
штината одлучува рамноправно со надлежните со-
бори на собранието на општината односно на Ре-
публиката. 

Член 50 
Извршниот совет е должен да му дава на со-

бранието на општината односно на Републиката, на 
негово барање, известувања и објаснувања за сите 
прашања од негова надлежност, како и да дава од-
говори на прашањата на делегатите и делегациите 
во соборите на собранието. 

Извршниот совет ги разгледува иницијативите 
на делегациите и делегатите во собранието на оп-
штината односно на Републиката кога е тоа од ин-
терес за остварување на нивните функции и кога 
тоа придонесува за успешно функционирање на 
делегатскиот систем, и остварува непосредна сора-
ботка со нив. 

Член 51 
Извршниот совет е должен да постапи според 

насоките и заклучоците на соборите на собранието 
на општината односно на Републиката, донесени 
по повод разгледувањето на сите прашања што се 
однесуваат на неговата работа. 

Извршниот совет должностите од став 1 на 
овој член ги има и спрема собранието на самоуп-
равната интересна заедница, кога тоа врз основа 
на уставот односно статутот на општината одлучу-
ва рамноправно со надлежните собори на собрание-
то на општината односно на Републиката. 

Член 52 
Извршниот совет има право, а кога тоа ќе го 

побара собранието на општината односно на Ре-
публиката, и должност да се изјасни за секој пред-
лог односно прашање што тој не го предложил 
односно покренал во собранието, а кое се одне-
сува на спроведувањето на политиката, извршува-
њето на законите, другите прописи и општи акти 
на собранието и на работата на органите на упра-
вата, како и за други прашања од значење за не-
говата работа. 

Член 53 
Извршниот совет може да му предложи на со-

бранието на општината односно на Републиката да 
се одложи претресувањето на предлог на закон, 
друг пропис и општ акт на собранието или да се 
свика седница на надлежниот собор на собранието 
на која тој ќе го изложи својот став. 

Член 54 
АКО извршниот совет смета дека не е во сос-

тојба да го обезбеди спроведувањето на утврдената 
политика и извршувањето на закон, друг пропис 
или општ акт на собранието на општината однос-
но на Републиката чие донесување се предлага 
или дека не може да преземе одговорност за врше-
ње на своите права и должности ако не се донесе 
закон, друг пропис или општ акт чие донесување 
тој го предлага, може да го постави прашањето 
за доверба. 

Член 55 
Извршниот совет може на собранието на оп-

штината односно на Републиката да му поднесе ко-
лективна оставка. 

Ако собранието на општината односно на Ре-
публиката му изгласа недоверба на извршниот со-
вет или извршниот совет поднесе колективна ос-
тавка, или функцијата му престане по друг основ, 
извршниот совет останува на должност до изборот 
на нов извршен совет. 

Член 56 
Собранието на општината односно на Репуб-

ликата може да укине или поништи пропис или 
друг општ акт на својот извршен совет кој е во 
спротивност со уставот, закон, друг пропис или 
општ акт на собранието. 
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2. Односи на извршниот совет спрема 
органите на управата 

Член 57 
Извршниот совет мол^е да утврди насоки и на-

челни ставови за органите на управата за начинот 
на спроведувањето на утврдената политика и из-
вршувањето на законите, другите прописи и општи 
акти на собранието на општината односно на Ре-
публиката и прописите и другите општи акти што 
тој ги донел; насоки за соработка на органите на 
управата во спроведувањето на политиката и из-
вршувањето на законите, другите прописи и оп-
шти акти на собранието и прописите и општите 
акти што тој ги донел; насоки и начелни ставови 
за органите на управата за извршувањето и при-
менувањето на сојузните закони и други сојузни 
прописи за чие извршување не се непосредно од-
говорни сојузните органи; насоки за соработка на 
органите на управата со органите на управата на 
други општествено-политички заедници, самоуправ-
ните организации и заедници и општествено-поли-
тичките организации; да им наложи на органите 
на управата во определен рок да донесат прописи 
или да преземат мерки за кои се овластени, да 
утврди рокови за извршување на одделни задачи 
и да им наложи на органите на управата да ја 
испитаат состојбата во областите од нивниот дело-
круг и да му поднесат на извршниот совет извеш-
тај со соодветни предлози. 

Член 58 
Заради остварување на одговорноста на орга-

нот на управата спрема извршниот совет, изврш-
ниот совет може да отвори расправа за работата 
и одговорноста на органот на управата и да го 
утврди начинот на испитување на состојбата во 
областа за која е основан органот и да поведе, 
односно да бара поведување постапка за сменува-
ње на функционерот кој раководи со органот на 
управата, на членовите на колегијалните тела на 
органот на управата, на раководните работници и 
на работниците со посебни овластувања и одговор-
ности во органот на управата, како и постапка за 
одземање на овластувањата на работниците на кои 
им се тие доверени. 

Член 59 
Извршниот совет се грижи на органите на 

управата да им се обезбедат материјални средства 
и Други услови за работа и за примена на совре-
мени методи и користење на современи технички 
средства. 

Член 60 
Извршниот совет има спрема органите на уп-

равата и други права и должности утврдени со 
закон односно со статут на општината. 

3. Односи на органите на управата спрема собра-
нието на општината односно на Републиката 

и спрема извршниот совет 

Член 61 
Органите на управата се одговорни пред со-

бранието на општината односно на Републиката за 
законито, целосно и навремено вишење на зада-
чите иг саботите од својот делокруг. 

Органите на управата имаат право и должност 
прет* соборете на собранието на општината однос-
но ич Републиката да изнесуваат, заради разгле-
дување, одделни позначајни прашања од својот де-
локруг, да даваат иницијативи и да предлагаат 
мерки во врска со спроведувањето на политиката 
и извршувањето на законите, другите прописи и 
општи акти. како и во врска со остварувањето на 
одговорноста за состојбата во соодветната област. 

Органите на управата го известуваат собра-
нието по сопствена иницијатива иди но негово ба-
рање за состојбата во соодветната област, за извр-
шувањето односно за обезбедувањето мерки за из-
вршување на законите, другите прописи и општи 

акти и за спроведувањето на утврдената политика, 
а на барање на собранието, ја испитуваат состој-
бата во определена област од својот делокруг и за 
тоа поднесуваат извештај. 

За извршување на обврските од став 3 на овој 
член органот на управата го известува и изврш-
ниот совет. 

Член 62 
Органите на управата се должни да му подне-

суваат на собранието на општината односно на Ре-
публиката извештај за својата работа. 

Член 63 
Органите на управата се должни да им даваат 

податоци, известување и одговори на делегациите 
и на делегатите на собранието на општината од-
носно на Републиката по прашања од својот де-
локруг. , 

Органите на управата се должни на собранието 
да му даваат податоци и друга документација која 
му е потребна за неговата работа. 

Член 64 
Органите на управата се должни да му подне-

суваат на извршниот совет извештаи за својата 
работа и за состојбата во областа во која се обра-
зувани, известувања и објаснувања по прашања од 
нивниот делокруг и податоци, списи и друга до-
кументација кои се потребни за работата на из-
вршниот совет. 

Органите на управата се должни, на барање 
на извршниот совет, да ја испитаат состојбата во 
определена област, да проучат определени пра-
шања и во определен рок да извршат одделна ра-
бота од својот делокруг и за тоа да му поднесат 
извештај. 

Член 65 
Во вршењето на работите од својата надлеж-

ност органите на управата се придржуваат кон на-
соките и начелните ставови на извршниот совет. 

Ако смета дека насоките или начелните ста- , 
БОВИ на извршниот совет не се во согласност со 
закон, со друг пропис или општ акт на собрание-
то на општината односно на Републиката или со 
пропис односно општ акт на извршниот совет, или 
дека не е во состојба да обезбеди спроведување 
на насоките или на начелните ставови на изврш-
ниот совет за начинот на спроведувањето на по-
литиката и извршувањето на законите, на другите 
прописи и општи акти на собранието, односно на 
општ акт чие донесување извршниот совет му го 
предлага на собранието, или ако смета дека спро-
ведуванзето на насоката, односно на начелниот став 
неповолно би се одразило врз остварувањето на 
функциите на органот на управата, органот на уп-
равата може да побара од извршниот совет да ја 
преиспита својата насока, односно начелен став. 

4. Меѓусебни односи на органите на управата 

Член »86 
Органите на управата се должни меѓусебно 

да соработуваат, да се договараат и известуваат 
по прашањата од заеднички интерес. 

Органите на управата на една општествено-
политичка заедница соработуваат со органите на 
управата на друга општествено-политичка заед-
ница по сите прашања од заеднички интерес. 

Ако органот на управата неосновано ја одбие 
соработката, органот на управата чија соработка е 
одбиена ќе го извести за тоа извршниот совет. 

Член 67 
Во остварувањето на меѓусебната соработка, 

органите на управата на иста општина односно на 
Републиката: си доставуваат податоци потребни за 
вршење на работите од нивниот делокруг со кои 
располагаат и до кои доаѓаат во вршењето на 
своите работи, разменуваат информации и искус-
тва, организираат состаноци и советувања и други 
стручни собири за проучување на одделни праша-
ња, изработка на нацрт на прописи, давање на 
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мислења и предлози; можат да образуваат заед-
нички стручни комисии, стручни совети и други 
работни тела, да бараат мислења и остваруваат 
други видови на меѓусебна соработка. 

Ако треба да се обезбеди усогласување на ста-
вовите на органите на управата по определени пра-
шања за спроведување на политиката или следење 
на одделни појави и за давање на соодветни ми-
слења и предлози, извршниот совет може да обра-
зува стручни комисии, стручни совети и други ра-
ботни тела. 

Член 68 
За проучување на одделни прашања, изработ-

ка на прописи, давање мислење и предлози во 
органите на управата можат да се образуваат 
стручни комисии или стручни совети. 

Член 69 
Органите на управата што вршат инспекциски 

работи се должни во вршењето на инспекциските 
работи од заеднички интерес да соработуваат ме-
ѓусебно, како и со други органи на управата. 

Органите на управата, во вршењето на инспек-
цискиот надзор, соработуваат со надлежните судо-
ви, со јавните обвинителства, со општествениот 
правобранител на самоуправувањето и со други 
соодветни органи, како и со органите на самоуп-
равната работничка контрола во организациите на 
здружениот труд и во другите самоуправни орга-
низации и заедници. 

Член 70 
При решавањето на прашањата од делокругот на 

органот на управата и подготвувањето нацрти на 
прописи за кои се заинтересирани и други органи 
на управата, органот на управата е должен да при-
бави мислење од тие органи. 

Ако органот на управата при подготвувањето 
на прописите што ги донесува собранието или из-
вршниот совет не ги прифати начелните и други 
поважни забелешки од заинтересираниот орган на 
управата, должен е кон нацртот на прописот да 
ги приложи и тие забелешки и да даде свое ми-
слење. 

Член 71 
Ако функционерот кој раководи со органот на 

управата е овластен да донесе пропис во соглас-
ност со функционер кој раководи со друг орган на 
управата, а согласност меѓу тие функционери не 
е постигната, функционерите се должни спорното 
прашање да го изнесат пред извршниот совет и да 
постапат според насоките што ќе им ги даде сове-
тот. 

Член 72 
АКО меѓу органите на управата настане спор 

во врска со надлежноста или се појават други 
спорни прашања во вршењето на работите од нив-
ниот делокруг, овие органи се должни за таквото 
прашање да го известат извршниот совет. 

Извршниот совет ќе го разгледа спорното пра-
шање и ќе им даде насоки на органите на упра-
вата за негово решавање. 

Член 73 
Самостојниот орган на управата врши надзор 

над работата на органот на управата што се наоѓа 
во негов состав. 

Во вршењето на надзорот од став 1 на овој 
член функционерот кој раководи, со самостојниот 
орган на управата има право и должност да му 
издаде задолжителни стручни упатства на органот 
во состав, да му определи задачи во рамките на 
неговиот делокруг, да бара извештај за неговата 
работа и да врши надзор над извршувањето на за-
коните и другите прописи и општи акти од стра-
на на органот во состав. 

5. Односи меѓу општинските и републичките 
органи на управата 

Член 74 
Односите меѓу општинските и републичките ор-

гани на управата се засновуваат врз меѓусебна 
соработка, размена на искуства, меѓусебно извес-
тување и договарање. 

Во остварувањето на соработката од став 1 на 
овој член општинските и републичките органи на 
управата се должни да ги разгледуваат иниција-
тивите и предлозите за меѓусебна соработка и да 
се изјаснуваат за тие иницијативи и предлози. 

Член 75 
Општинските органи на управата имаат право 

да бараат стручна помош од републичките органи 
на управата. 

Републичките органи на управата, во рамките 
на својот делокруг, се должни да им даваат струч-
на помош на општинските органи на управата во 
извршувањето на нивните задачи. 

Стручната помош се состои особено во: давање 
на стручни мислења и објаснувања за примена на 
прописите, мислења и забелешки на нацртите на 
општите акти кои се однесуваат на спроведување-
то на законите и другите прописи, мислења за ор-
ганизациони и други прашања од интерес за пра-
вилно функционирање и унапредување на рабо-
тата на општинските органи на управата, помош 
во стручната обработка на прашањата во врска 
со спроведувањето на законите и другите прописи 
и утврдената политика, методот на работа и за 
други прашања з а ефикасно и рационално врше-
ње на работите, отстапување на материјали на ко-
ристење, како и во други видови на соработка и 
помош. 

Член 76 
Ако општинскиот орган на управата смета де-

ка републичкиот орган на управата не ги извр-
шува сојузните и републичките закони и другите 
прописи и општи акти кога за нивно непосредно 
извршување е со нив изрично овластен или не 
ги извршува тие прописи во согласност со утврде-
ната политика ќе му укаже за тоа на републич-
киот орган на управата. 

Републичкиот орган на управата е должен ука-
жувањето од став 1 на овој член да го разгледа 
и за својот став да го извести општинскиот орган 
на управата. 

Член 77 
Републичките органи на управата се должни 

нацртите на законите односно другите прописи, 
како и стручните материјали со кои се уредуваат 
односно обработуваат поважни начелни прашања 
од соодветната област на управата, да ги доста-
вуваат на претходно мислење на соодветните оп-
штински органи на управата. 

Републичките органи на управата се должни 
да ги разгледуваат мислењата што им ги даваат 
општинските органи на управата заради решавање 
на определени прашања од значење за соодветна-
та област на управата. 

Ако републичкиот орган на управата, во под-
готвувањето на законите и другите прописи што 
ги донесува Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија или Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
не ги прифати начелните забелешки на општин-
ските органи на управата, должен е по нацртот 
и предлогот на законот да ги изнесе забелешките 
и да даде свое мислење по истите. 

Член 78 
Републичките органи на управата можат да им 

укажуваат на општинските органи на управата на 
нивните прописи и други општи акти кои не се во 
согласност со закон или со друг пропис донесен 
врз основа на закон, да го запрат извршувањето 
на противуставните и ^законитите прописи и дру-
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ги општи акти со решение и истовремено се долж-
ни да побараат од извршниот совет на собранието 
на општината да го поништи или укине прописот 
односно актот. 

Извршниот совет на собранието на општината, 
по барањето од став 1 на овој член, е должен во 
рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, 
да го разгледа запрениот пропис односно општиот 
акт и да донесе решение. 

Ако извршниот совет на собранието на општи-
ната, во рокот од став 2 на овој член, не донесе 
решение или прописот односно општиот акт не го 
укине или поништи, функционерот кој раководи 
со републичкиот орган на управата што го запрел 
актот од извршување може во рок од осум дена да 
поведе постапка пред Уставниот суд за оценка на 
уставноста односно законитоста на запрениот акт, 
а решението на републичкиот орган на управата 
за запирање од извршување престанува да важи 
со истекот на рокот утврден со став 2 на овој член. 

Член 79 
Републичките органи на управата вршат над-

зор и преземаат мерки за обезбедување на извр-
шувањето на законите и другите прописи и општи 
акти за чие извршување се надлежни општинските 
органи на управата, кога е тоа од општ интерес 
за Републиката, и за таа цел се овластени од овие 
органи да бараат извештаи, податоци и известува-
ња за состојбата во соодветните области на упра-
вата, за начинот на спроведувањето на утврдената 
политика и за извршувањето на законите и дру-
гите прописи и општи акти, односно непосредно 
да остваруваат увид во работата на овие органи, 
да издаваат задолжителни инструкции за работата 
и работењето во согласност со своите овластува-
ња, да даваат известувања и упатства и да вршат 
други надзорни функции. 

Член 80 
Кога републичкиот орган на управата во вр-

шење на правото на надзор, утврди дека општин-
скиот орган на управата не ги извршува законите 
и другите прописи за чие извршување е надле-
жен, за тоа ќе го предупреди тој орган и истовре-
мено ќе го извести извршниот совет на собранието 
на општината. 

Член 81 
Републичките органи на управата, во работите 

од општ интерес за Републиката, имаат право и 
должност непосредно или преку друг орган да 
извршат инспекциски или друг управен надзор од 
надлежноста на општинските органи на управата 
кога тие органи не ги вршат и ако неизвршување-
то на тие работи би можело да предизвика потеш-
ки штетни последици. 

Член 82 
Ако општинскиот орган на управата смета де-

ка задолжителната инструкција на републичкиот 
орган на управата не е во согласност со закон, 
друг пропис или општ акт може да поднесе бара-
ње до Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Барањето не го задржува извршувањето на 
задолжителната инструкција. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија е должен во рок од 
30 дена да се произнесе по барањето. 

Извршниот совет задолжителната инструкција 
која не е во согласност со закон, друг пропис или 
општ акт ќе ја укине, а под условите предвидени 
со член 27 на овој закон, задолжителната инструк-
ција ќе ја поништи. 

Член 83 
Републичкиот орган на управата непосредно 

ќе го обезбеди извршувањето на законите, другите 
прописи и општи акти за чие извршување се над-
лежни општинските органи на управата, ако и до-
дека овие органи не ги извршуваат овие прописи, 
со обврска општината да ги надомести трошоците 
причинети со тоа. 

6. Соработка на извршниот совет и органите на 
управата со другите државни органи 

Член 84 
Извршниот совет и органите на управата се 

должни, во рамките на својата надлежност, да со-
работуваат со другите државни органи. 

Во остварувањето на меѓусебната соработка, из-
вршниот совет и органите на управата и другите 
државни органи организираат состаноци, совету-
вања и други стручни собири, образуваат повре-
мени работни групи, меѓусебно прибавуваат и раз-
менуваат мислења по одделни прашања и органи-
зираат други видови на меѓусебна соработка. 

Член 85 
Органите на управата и другите државни ор-

гани се должни да си доставуваат податоци со кои 
располагаат, како и да си даваат објаснувања во 
врска со вршењето на работите од својот дело-
круг. 

IV. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И НА ОР-
ГАНИТЕ НА УПРАВАТА СПРЕМА САМОУПРАВ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ОПШТЕС-
ТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОП-
ШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈА-

ТА НА ГРАЃАНИ И ГРАЃАНИТЕ 

1. Односи на извршниот совет и на органите на 
управата спрема организациите на здружениот 

труд и други самоуправни организации и 
заедници 

а) Заеднички одредби 

Член 86 
Односите на извршниот совет и органите на 

управата спрема организациите на здружениот 
труд, самоуправните интересни заедници, месните 
заедници и спрема други самоуправни организации 
и заедници се засновуваат врз правата и должнос-
тите утврдени со устав, закон односно со пропис 
на собранието на општината, како и врз меѓусебна 
соработка, известување и договарање. 

Член 87 
Извршниот совет и органите на управата, во 

рамките на своите овластувања, спрема организации-
те и заедниците од член 86 на овој закон, ги вршат 
правата и должностите утврдени со устав и закон 
односно со пропис на собранието на општината, а 
особено во поглед на: подготвување на самоуправ-
ните спогодби за основите на плановите на само-
управните организации и заедници и давање соод-
ветна помош на носителите на планирањето; врше-
ње право на надзор над законитоста на работата 
на тие организации и заедници, кога за тоа се ов-
ластени со закон односно со одлука на собранието 
на општината; предлагање и спроведување на мер-
ките пропишани заради обезбедување на услови 
за што похармонично и постабилно развивање на 
односите во стекнувањето на доходот и во негово-
то распоредување; давање иницијативи за презе-
мање привремени мерки за општествена заштита 
на самоуправните правам и на општествената соп-
ственост и спроведување на тие мерки во случаите 
предвидени со закон односно со одлука на собра-
нието на општината. 

Член 88 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници се должни, 
на барање на извршниот совет и на органот на 
управата, да им доставуваат податоци и известу-
вања за прашањата од областа на нив Јата дејност, 
ако тие податоци и известувања се од значење 
за вршењето на правата и должностите на тие ор-
гани и остварувањето на нивната одговорност за 
состојбата во општината односно во Републиката, 
односно за состојбата во определени области, освен 
податоците што по службена должност ги соби-
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раат органите на управата и други државни орга-
ни, како и организациите, заедниците и службите 
овластени за собирање, обработка и доставување 
на податоците. 

Член 89 
Извршниот совет и органите на управата со-

работуваат со организациите на здружениот труд, 
самоуправните интересни заедници, месните заед-
ници и со другите самоуправни организации и за-
едници за прашањата од својот делокруг што се 
од значење за работата на овие органи или се од 
интерес за тие организации и заедници. 

Во остварувањето на соработката со организа-
циите и заедниците од став 1 на овој член, из-
вршниот совет и органите на управата прибавуваат 
мислења од тие организации и заедници, за оддел-
ни материјали; даваат иницијативи кај тие орга-
низации и заедници, особено заради обезбедување 
на остварување на улогата на овие организации и 
заедници, односно за решавање на прашања во 
врска со обезбедување на остварувањето на со 
устав утврдените права, должности и интереси на 
работните луѓе и граѓаните и на тие организации 
и заедници; ги разгледуваат иницијативите и пред-
лозите од тие организации и заедници, заземаат 
ставови за нив и за своите ставови ги известуваат 
односните организации и заедници и, по потреба, 
повикуваат претставници на тие организации и за-
едници на своите седници и на седниците на сво-
ите работни тела. 

Член 90 
Извршниот совет и органите на управата се 

должни да им овозможуваа^ на организациите на 
здружениот труд, самоуправните интересни заед-
ници, месните заедници и на другите самоуправни 
организации и заедници да ги изнесуваат своите 
ставови, мислења и предлози за кои се заинтереси-
рани овие организации и заедници и на друг на-
чин да придонесуваат во решавањето на тие пра-
шања. 

Член 91 
Извршниот совет и органите на управата мо-

жат со организациите на здружениот труд, само-
управните интересни заедници, месните заедници 
и со другите самоуправни организации и заедници, 
со општествено-политичките организации и дру-
гите општествени организации да образуваат заед-
нички комисии и други работни тела за проучу-
вање на одделни прашања или за подготвување на 
прописи и други општи акти, информации, анали-
зи и други материјали. 

Член 92 
За вршење на стручни и други работи за по-

требите на органите на општината односно на Ре-
публиката, како и за општествено-политичките ор-
ганизации и самоуправните интересни заедници, со 
договор на тие органи, организации и заедници, 
можат да се основаат определени стручни, тех-
нички и други служби, како заеднички служби 
за вршење на определени работи за потребите на 
тие органи, организации и заедници. 

б) Соработка на извршниот совет и на органите 
на управата со самоуправните интересни заедници 

Член 93 
Извршниот совет и органите на управата сора-

ботуваат со самоуправните интересни заедници по 
прашањата од својот делокруг што се од значење 
за работата на тие органи или се од интерес за 
самоуправните интересни заедници. 

Во остварувањето на соработката од став 1 на 
овој член извршниот совет и органите на управа-
та прибавуваат мислење од самоуправните инте-
ресни заедници, покренуваат иницијативи кај са-
моуправните интересни заедници, особено заради 
остварување на улогата на самоуправните инте-
ресни заедници односно за решавање на праша-
њата во врска со обезбедувањето и остварувањето 

на со устав утврдените права, должности и инте-
реси на работните луѓе и граѓаните и на самоуп-
равните интересни заедници; ги разгледуваат нив-
ните иницијативи и предлози и заземаат ставови 
по нив, а по потреба покануваат и нивни прет-
ставници на своите седници и на седниците на 
работните тела. 

Член 94 
Извршниот совет остварува соработка со орга-

ните на самоуправните интересни заедници, осо-
бено по прашањата од областите во кои собрани-
јата на самоуправните интересни заедници, соглас-
но со уставот, односно со статут на општината, 
одлучуваат рамноправно со надлежните собори на 
собранието на општината односно на Републиката, 
а кои се однесуваат на предлагање на собранието 
донесување на закони, други прописи и општи 
акти и утврдување на политиката, грижата за из-
вршување на прописите и на другите општи акти, 
спроведување на политиката, планирање на раз-
војот на соодветните дејности и организирање на 
стручни служби на тие заедници и соодветни ор-
гани на управата'во односната област или дејност. 

Член 95 
Органите на управата соработуваат со органите 

на самоуправните интересни заедници, како и со 
стручните служби на тие заедници, при подготву-
вање на извештаи, ршформации, нацрти на закони, 
други прописи и општи акти и други материјали 
за собранието на општината односно на Републи-
ката и за извршниот совет по прашањата за кои 
собранијата на самоуправните интересни заедници 
одлучуваат рамноправно со надлежните собори на 
собранието на општината односно на Републиката, 
како и по други прашања од интерес за самоуп-
равните интересни заедници или од заеднички ин-
терес за тие заедници и за органите на општината 
односно на Републиката. 

Во решавањето на прашањата од став 1 на 
овој член органите на управата задолжително со-
работуваат со органите на самоуправните интерес-
ни заедници, заради предлагање односно презе-
мање соодветни мерки во случај кога таква сора-
ботка е утврдена со закон или со одлука на со-
бранието на општината. 

Член 96 
Органите на управата можат да вршат оддел-

ни стручни и други работи за потребите на само-
управните интересни заедници, кога тоа е опреде-
лено со закон односно со одлука на собранието 
на општината. 

в) Соработка на извршниот совет и на органите 
на управата со месните заедници 

Член 97 
Извршниот совет и органите на управата со-

работуваат со месните заедници по прашањата што 
се од значење за остварување на улогата на мес-
ните заедници утврдена со уставот, како и за пра-
шањата од значење за остварување на задачите и 
работите на органите на управата. 

Извршниот совет и органите на управата, во 
остварувањето на соработката, од месните заед-
ници прибавуваат мислења и предлози по нацртите 
односно по предлозите на прописите и на другите 
стручни материјали што ги подготвуваат за собра-
нието на општината односно на Републиката Лли 
за извршниот совет, а кои се од значење за ос-
тварување на заедничките интереси и потреби на 
работните луѓе и граѓаните организирани во мес-
ните заедници. 

Кога извршниот совет односно органот на уп-
равата подготвува пропис со кој се уредуваат пра-
шања и односи од значење за остварување на уло-
гата на месните заедници, должен е да побара 
мислење од месните заедници за предложените 
решенија. 
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Член 98 
Извршниот совет и органите на управата се 

должни навремено и целосно да ги информираат 
работните луѓе и граѓаните во месната заедница 
по сите прашања што се од значење за самоуправ-
ното одлучување и за остварувањето ца заеднич-
ките интереси и потреби на работните луѓе и гра-
ѓаните во месната заедница. 

Член 99 
Месните заедници можат да даваат иницијати-

ви и предлози за унапредување на организацијата 
и работата на органите на управата на општината, 
особено во работите со кои се обезбедува поефи-
касно остварување на правата и интересите на ра-
ботните луѓе и граѓаните. 

2. Односи на извршниот совет и на органите на 
управата спрема општествено-политичките 

организации 

Член 100 
Извршниот совет и органите на управата се 

должни да ги разгледуваат иницијативите, мисле-
њата, забелешките и предлозите на општествено-
политичките организации и да ги известуваат за 
своите ставови и за преземените мерки и резул-
татите од тие мерки. 

Извршниот совет и органите на управата во 
рамките на своите права и должности ги известу-
ваат општествено-политичкиге организации за сос-
тојбата, за забележаните појави и тенденции во 
општината односно во Републиката, односно во 
одделни области на општествениот живот од ин-
терес за остварување на улогата на тие органи-
зации. 

Извршниот совет и органите на управата ги 
известуваат општествено-политичките организации 
од став 2 на овој член по сопствена иницијатива 
или по барање на тие организации за прашањата 
од значење за следење на работата на извршниот 
совет и на органот на управата и за остварување 
на општествената контрола и влијание на тие ор-
ганизации врз нивната работа, особено во поглед 
на обезбедувањето јавност во работата на изврш-
ниот совет и на органите на управата и на нив-
ната одговорност во работата. 

Член 101 
Извршниот совет и органите на управата, по 

барање на општествено-политичките организации 
или по сопствена иницијатива, на тие организации 
им даваат податоци добиени со следењето на сос-
тојбата, како и други податоци и известувања со 
кои располагаат, кога тие податоци и известува-
ња се од интерес за остварување на улогата на 
тие организации. 

3. Односи на извршниот совет и на органите на 
управата спрема општествените организации и 

здруженијата на граѓаните 

Член 102 
Извршниот совет и органите на управата, во 

рамките на своите права и должности, соработу-
ваат со општествените организации и здруженија-
та на граѓаните по прашањата од значење за ос-
тварување на целите на здружувањето и од инте-
рес за развивање на соодветни активности на ра-
ботните луѓе и граѓаните во рамките на дејностите 
на тие организации и здруженија, како и за вр-
шење на определени општествени работи што им 
се доверени на општествените организации и здру-
женијата на граѓаните. 

Извршниот совет и органите на управата, во 
остварувањето на задачите и работите од став 1 
на овој член, се должни да ги известуваат соод-
ветните општествени организации и здруженијата 
на граѓаните за прашањата од својот делокруг за 
кои тие организации и здруженија се заинтере-

сирани, да прибавуваат од нив мислења за тие 
прашања, да ги разгледуваат иницијативите и 
предлозите на тие организации и здруженија по 
прашањата од својот делокруг и да ги известуваат 
за своите ставови по тие прашања. 

4. Односи на органите на управата спрема 
работните луѓе и граѓаните 

Член 103 
Органите на управата се должни со својата 

работа да овозможат остварување на правата и 
интересите на работните луѓе и граѓаните. Тие се 
должни својата работа да ја организираат така 
што работните луѓе и граѓаните да можат на брз 
и ефикасен начин да ги остварат своите права и 
обврски и со закон и друг пропис заштитени ин-
тереси. 

Член 104 
Органите на управата се должни на работните 

луѓе и граѓаните, во остварувањето на нивните 
права и интереси, да им даваат потребни податоци, 
известувања и упатства и да им даваат стручна 
помош во работите заради кои тие се обратиле до 
органот на управата. 

Член 105 
Органите на управата се должни барањата на 

работните луѓе и граѓаните во управните работи 
да ги решаваат во пропишаните рокови, а во слу-
чај на пречекорување на тие рокови, за при-
чините на пречекорувањето да ги известат подно-
сителите на барањето и да ги упатат на можноста 
на користење на правни средства во такви случаи. 

Во рамките на пропишаните рокови за реша-
вање во управните работи, извршниот совет може 
да утврди и пократки рокови за определени управ-
ни работи, со оглед на нивното општествено зна-

чење и карактерот на барањата на работните луѓе 
и граѓаните. 

Член 106 
Во вршењето на општествената контрола над 

работата на органите на управата работните луѓе 
и граѓаните имаат право преку општествено-поли-
тичките организации, месните заедници, собирите 
на работните луѓе и граѓаните, да ја разгледуваат 
работата на органите на управата, особено во по-
глед на ефикасноста во остварувањето на своите 
права кај тие органи и да даваат за тоа свое ми-
слење, забелешки и предлози, како и критика за 
нивната работа. 

Забелешките и предлозите од став 1 на овој 
член, органите на управата се долнени без одлага-
ња да ги разгледаат и да преземат мерки во рам-
ките на својот делокруг и за преземените мерки 
да ги известат работните луѓе и граѓаните во рок 
од 15 дена. 

Член 107 
Заради обезбедување услови за поефикасно и 

порационално остварување на правата на работ-
ните луѓе и граѓаните се образуваат приемни кан-
целарии. 

Приемни канцеларии можат да се образуваат 
во организациите на здружениот труд и во месните 
заедници. 

Во приемните канцеларии се примаат подне-
соци од работните луѓе и граѓаните, се даваат 
упатства и се дава помош во врска со поднесоци-
те, како и информации и други податоци од ин-
терес за остварување на правата и должностите 
на работните луѓе и граѓаните. 

Член 108 
Кога со претставките или предлозите на работ-

ните луѓе и граѓаните односно на организациите 
на здружениот труд или на други самоуправни 
организации и заедници, по пат на средствата за 
јавно информирање или на друг соодветен начин, 
се укаже на пропусти во работата на органите 
на управата, на неправилен однос на работниците 
или на други недостатоци во работата, функционе-
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рот кој раководи со органот на управата е дол-
жен без одлагање да ја испита состојбата и да 
преземе потребни мерки и за преземените мерки 
да го извести извршниот совет и подносителот на 
претставката односно предлогот во рок од 15 дена. 

Во односите спрема работните луѓе и граѓаните, 
работниците во органите на управата се должни 
да се придржуваат кон социјалистичката етика и 
со својата работа да обезбедуваат потполно оства-
рување на правата и интересите на работните луѓе 
и граѓаните и на општествениот интерес, уредно 
извршување на обврските и почитување на досто-
инството на работните луѓе и граѓаните, како и на 
угледот на органот на управата. 

Член 109 
Во остварувањето на правата и врз закон зас-

нованите интереси и во извршувањето на обврски-
те на работните луѓе и граѓаните, органите на уп-
равата се должни да си доставуваат податоци и 
известувања за фактите за кои водат службена 
евиденција и да си даваат правна помош. 

Кога решаваат во управни работи, органите 
на управата не можат од работните луѓе и граѓа-
ните да бараат со посебни исправи (уверенија и 
други документи) да ги докажуваат фактите за 
кои органите на управата водат службена евиден-
ција или за кои службена евиденција водат други 
органи или самоуправни организации и заедници 
кои вршат јавни овластувања. 

Член НО 
Заради ефикасно и навремено остварување на 

правата и интересите на работните луѓе и граѓа-
ните во управните работи кои се во надлежност 
на два или повеќе органи на управата на иста оп-
штина, органите на управата се должни меѓусебно 
да се договорат кој од нив во целост ќе ја води 
постапката и ќе донесе решение во управната ра-
бота. 

Член 111 
Граѓанинот што се одзвал на поканата од орга-

нот на управата има право да бара од органот да 
му се надоместат трошоците што ги имал, затоа 
што без негова вина органот не ја извршил рабо-
тата или што во времето определено за работа со 
странки, поради вина на службеното лице, не мо-
жел да ја сврши работата заради која дошол. 

За барањето на странката, како и за висината 
на надоместокот на трошоците одлучува органот 
на управата, во согласност со прописите за надо-
местокот на трошоците на сведоците за управната 
постапка. Против решението на органот на упра-
вата странката може да поднесе приговор до из-
вршниот совет. 

Трошоците се исплатуваат на товар на сред-
ствата за работа на органот на управата. 

Член 112 
Органите на управата го известуваат собрание-

то на општината односно на Републиката и из-
вршниот совет, во роковите што ќе ги определи 
собранието односно извршниот совет, а најмалку 
еднаш годишно, за претставките и предлозите што 
ги поднесуваат работните луѓе и граѓаните за ра-
ботата на органите на управата, за оправданоста 
на претставките и предлозите и за преземените 
мерки. 

Член 113 
Органите на управата се должни во својата 

работа да ги обезбедуваат и развиваат сите видови 
на соработка со работните луѓе и граѓаните, ор-
ганизациите на здружениот труд и другите само-
управни организации и заедници, особено во по-
глед на поттикнувањето на давање предлози и 
иницијативи за создавање на поповолни услови за 
поефикасно и рационално остварување на нив-
ните права и обврски, како и за обезбедување јав-
ност и одговорност во работата на органите на уп-
равата. 

Член 114 
Одредбите на овој закон за односите на орга-

ните на управата спрема работните луѓе и граѓа-
ните се применуваат и на односите на органите 
на управата спрема организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници, општествените организации и здруженијата 
на граѓаните, кога органите на управата решаваат 
за правата и интересите засновани врз закон, како 
и за обврските на овие организации, заедници и 
здруженија. 

Член 115 
Одредбите на овој закон за односите на орга-

ните на управата спрема работните луѓе и граѓа-
ните соодветно се применуваат и на организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации и заедници, општествените организации и 
здруженијата на граѓаните кои во вршењето на 
јавни овластувања решаваат за правата, интере-
сите и обврските на работните луѓе и граѓаните, 
организациите, заедниците или здруженијата. 

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОРГАНИТЕ НА 
УПРАВАТА ВО ОСТВАРУВАЊЕТО НА НАРОД-

НАТА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНАТА 
САМОЗАШТИТА 

Член 116 
Органите на управата, во согласност со закон, 

спроведуваат сопствени подготовки за народна од-
брана и во рамките на својот делокруг ги извршу-
ваат законите и другите прописи од областа на 
народната одбрана, ја следат состојбата и вршат 
надзор над подготовките за одбрана во областа за 
која се образувани и преземаат мерки за усогла-
сување на плановите и подготовките во соодвет-
ните области со плановите за одбрана на земјата. 

Член 117 
Органите на управата, во рамките на својот 

делокруг, придонесуваат за остварување на оп-
штествената самозаштита со насочување на своите 
активности за јакнење на социјалистичките само-
управни односи, со организирање и спроведување 
на мерки за заштита на поредокот утврден со ус-
тавот, безбедноста на земјата, општествената соп-
ственост, самоуправните и другите права на работ-
ните луѓе и граѓаните и личната сигурност на 
луѓето и имотот. 

Член 118 
Органите на управата, во рамките на својот 

делокруг, утврдуваат програми за активност во 
областа на општествената самозаштита и го обез-
бедуваат нивното спроведување, се организираат 
за што поцелосно и поефикасно дејствување во таа 
област и заради тоа остваруваат меѓусебна сора-
ботка и соработка со органите на управата на 
другите општествено-политички заедници и со дру-
гите државни органи, со самоуправните организа-
ции и заедници и со општествено-политичките ор-
ганизации. 

Во остварувањето на соработката од став 1 на 
овој член, органите на управата се должни меѓу-
себно да се известуваат, да си даваат податоци и 
помош и на друг начин да соработуваат во оствару-
вањето на општествената самозаштита. 

Член 119 
Органите на управата се должни да го извес-

туваат собранието на општината односно на Ре-
публиката, извршниот совет, како и другите орга-
ни што вршат работи од областа на народната од-
брана и општествената самозаштита од значење за 
народната одбрана и општествената самозаштита 
на општината односно на Републиката, за состој-
бата и проблемите во организирањето и оствару-
вањето на народната одбрана и општествената са-
мозаштита и за спроведувањето на мерките во овие 
области. 
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VI. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА НА 
НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО РАБОТАТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

И ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

Член 120 
Работата на извршниот совет и органите на 

управата се врши на македонски јазик. 
Припадниците на другите народи и народности, 

во остварувањето на своите права и должности 
пред извршниот совет и органите на управата, 
имаат право на употреба на својот јазик и писмо. 

Член 121 
Припадниците на другите народи и народности, 

поднесоците до извршниот совет и органите на уп-
равата можат да ги доставуваат на јазикот на на-
родот односно народноста. 

Член 122 
На припадниците на другите народи и народ-

ностите, органите на управата ќе им обезбедат усно 
преведување на текот на постапката,- како и на 
исправите и на другите списи што се користат во 
постапката. 

Член 123 
Во општината на чие подрачје живеат припад-

ници на народностите, постапката пред општин-
ските органи на управата во согласност со закон 
и со статутот на општината се води и на јазикот 
на соодветната народност. 

Член 124 
Поканите, одлуките и другите списи на орга-

ните на управата се доставуваат на македонски 
јазик. 

Кога со статутот на општината е предвидена 
употреба на јазик на одделна народност, општин-
скиот орган на управата на учесниците во постап-
ката што и припаѓаат на таа народност, списите 
(поканите, подавките, одлуките, решенијата, жал-
бите и другите поднесоци) им ги доставува и на 
јазикот на народноста. 

Втор дел 

I. ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА ОПШТИНАТА 
И НА РЕПУБЛИКАТА 

1. Начела за организација на органите на управата 

Член 125 
Органите на управата се образуваат на начин 

кој овозможува целосно, ефикасно и рационално 
вршење на работите на управата во рамките на 
правата и должностите на општината односно на 
Републиката, ефикасно остварување на правата и 
врз закон заснованите интереси и извршување на 
обврските на работните луѓе и граѓаните, на орга-
низациите на здружениот труд и на другите са-
моуправни организации и заедници и вршење на 
работите потребни за остварување на функциите 
на собранието на општината односно На Републи-
ката, на делегациите и делегатите во тие собра-
нија и на извршниот совет. 

Органите на управата се образуваат во сог-
ласност со обемот на работите и начелото за гру-
пирање на работите на управата во рамките на 
правата и должностите на општината односно на 
Републиката, според нивниот вид, сродност и ме-
ѓусебна поврзаност и со потребата од усогласува-
ње на работата на органите на управата, ефикасно 
раководење со нивната работа и обезбедување са-
мостојност и одговорност во работата. 

Член 126 
За вршење на определени стручни и други ра-

боти во рамките на правата и должностите на оп-
штината односно на Републиката кои пред се ба-
раат примена на научни и стручни методи и со 
нив поврзани управни работи, се основаат општин-
ски односно републички организации. 

Член 127 
Органите на управата и општинските и репуб-

личките организации се основаат со закон, однос-
но со одлука на собранието на општината во сог-
ласност со начелата утврдени со закон односно со 
статутот на општината. 

На одделни органи на управата и на општин-
ските и републичките организации, со актот за 
нивното основање, може да им се даде својство на 
правно лице. 

Член 128 
За вршење на определени управни, стручни и 

други работи од делокругот на органите на упра-
вата, за кои е потребно посебно организирање и 
самостојност во работата, може да се основаат ор-
гани во состав на определени органи на управата. 

Член 129 
Во органите на управата на кои со закон од-

носно со статутот на општината или со одлука на 
собранието на општината им се утврдени овласту-
вања за одлучување за определени прашања од 
пошироко општествено значење (располагање со 
општествени средства од поголемо материјално зна-
чење и други прашања од значење за економска-
та положба на организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници, 
поединци и ел.) може со тие прописи да се утврди 
посебен начин на одлучување и постапка за одлу-
чување за тие прашања, како и други услови од 
значење за работата по тие прашања. 

За вршење на работите од став 1 на овој член 
може да се образува посебна комисија или да се 
пропише обврска за функционерот кој раководи со 
органот на управата за одлучување по прашања-
та од пошироко општествено значење да бара сог-
ласност од извршниот совет. 

Членовите на комисијата од став 2 на овој 
член ги именува извршниот совет. 

Одлуките на комисијата ги извршува функ-
ционерот кој раководи со органот на управата. 

Ако функционерот кој раководи со органот на 
управата смета дека одлуката на комисијата од 
став 2 на овој член не е во согласност со закон, 
друг пропис или општ акт, должен е да ја преду-
преди за тоа комисијата. Ако комисијата не го 
прифати предупредувањето, функционерот кој ра-
ководи со органот на управата ќе го извести за тоа 
извршниот совет. 

2. Начела за внатрешната организација и систе-
матизација на работите и задачите во органите на 

управата 

Член 130 
Општиот акт за организација и работа на ор-

ганот на управата и општиот акт за систематиза-
ција на работите и задачите во тој орган, мораат 
да бидат во согласност со делокругот на органот, 
како и со општите начела за внатрешната орга-
низација на органите на управата, што ги утвр-
дува извршниот совет. 

Општиот акт за организација и работа на орга-
нот на управата и општиот акт за систематизација 
на работите и задачите во тој орган, по прибаве-
но мислење на работната заедница на органот ги 
донесува функционерот кој раководи со органот 
на управата во согласност со извршниот совет. 

Член 131 
Работите и задс/з^те утврдени со општиот акт 

за систематизација на работите и задачите се основ 
за именување односно назначување на раководни-
те работници и работниците со посебни овластува-
ња и одговорности во органот на управата, за 
прием на работа на работниците и распоредување 
на работите и задачите, како и за насочување на 
кадровската политика и за стручно оспособување и 
усовршување на работниците. 
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Член 132 
Со општиот акт за организација и работа на 

самостојниот орган на управата и со општиот акт 
за систематизација на работите и задачите на тој 
орган се уредува и организацијата и работата, ка-
ко и систематизацијата на работите и задачите на 
органот во негов состав, освен ако органот во сос-
тав има својство, на правно лице. 

Член 133 
Заради усогласено утврдување на условите за 

вршење на работите и задачите од ист вид на ор-
ганите на управата во општиот акт за системати-
зација на работите и задачите на органот на упра-
вата се определуваат, во согласност со овој закон, 
според видот и сложеноста на определени работи 
и задачи и другите карактеристики на тие работи 
и задачи, единствени називи за групи на работи 
и задачи од ист вид, како и единствени барања во 
поглед на видот и степенот на стручната подго-
товка и на другите услови потребни за нивно вр-
шење. 

Номенклатурата на називите, барањата и усло-
вите од став 1 на овој член за републичките орга-
ни на управата ја утврдува Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 134 
Извршните совети на собранијата на општи-

ните договорно ги утврдуваат заедничките основи 
за усогласување на условите за вршење на рабо-
тите и задачите од ист вид во органите на упра-
вата (номенклатура на називите, барањата и ус-
ловите за вршење на работите и задачите). 

И. ОПШТИНСКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

1. Начела за организација 

Член 135 
За вршење на работите на управата во рам-

ките на правата и должностите на општината мо-
жат да се основаат секретаријати, совети, комисии, 
одделенија, управи, заводи, уреди, дирекции и дру-
ги органи на управата. 

Во општините во кои обемот на работите на 
управата е мал за сите области на управата, освен 
за областите во кои со закон е утврдена обврска 
за основање на посебен општински орган на уп-
равата, може да се основа секретаријат како един-
ствен орган на управата. 

Член 136 
Собранијата на две или повеќе општини можат 

договорно да основаат заеднички орган на упра-
вата и општинска организација (заеднички орган 
на управата) за вршење на работи од заеднички 
интерес. 

Заедничкиот орган на управата се основа осо-
бено кога според обемот на работите или приро-
дата на работите во рамките на правата и долж-
ностите на општината, одделна општина нема ус-
лови да обезбеди ефикасно и рационално вршење 
на тие работи и кога обемот, природата и карак-
терот на тие работи е таков што со нивното врше-
ње во рамките на заедничкиот орган на управата 
се обезбедува порационално и поефикасно рабо-
тење. 

Член 137 
Заедничкиот орган на управата е одговорен на 

собранијата на општините кои го основале и на 
нивните извршни совети, за извршување на рабо-
тите од неговиот делокруг. 

Член 138 
Заедничкиот орган на управата се основа со 

одлука на собранијата на општините. 
Со одлуката од став 1 на овој член се утврду-

ваат положбата, седиштето, организацијата, над-
лежноста, начинот на именување на функционе-

рот кој раководи со заедничкиот орган на упра-
вата, начинот на обезбедување на средствата за 
работа, начинот на донесување на програмата за 
работа и други прашања за работата на органот. 

2. Месна канцеларија 

Член 139 
За вршење на определени работи од надлеж-

ност на општинските органи на управата, собра-
нието на општината може да основа месна канце-
ларија. 

Работите што се вршат во месната канцелари-
ја, организацијата, подрачјето и седиштето на мес-
ната канцеларија, како и начинот на нејзината ра-
бота се определува со одлука на собранието на оп-
штината. 

Член 140 
Во месната канцеларија можат да се вршат и 

определени работи за други органи, за месните за-
едници, за основните заедници и единиците на 
самоуправните интересни заедници и за други са-
моуправни организации и заедници. 

Работите од став 1 на овој член и начинот на 
нивното финансирање се утврдуваат со договор ме-
ѓу органот што ќе го определи собранието на оп-
штината и органите, организациите и заедниците 
за кои се вршат работите. 

III. ОРГАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ 
НАДЗОР 

Член 141 
Инспекцискиот надзор го вршат органите на 

управата во рамките на своите овластувања. 
За вршење на инспекцискиот надзор може да 

се образува инспекторат, како орган во состав на 
самостоен орган на управата. 

Кога инспекцискиот надзор се врши за работи 
од општ интерес за Републиката, со закон може 
да се пропише обврска за образување на инспек-
торати во општината. 

Член 142 
Со прописите на општината со кои се уреду-

ваат прашањата и односите во рамките на нејзи-
ните права и должности може да се уреди инспек-
цискиот надзор, како и овластувањата што орга-
ните на управата ги имаат во вршењето на тој 
надзор. 

Член 143 
Работите на инспекцискиот надзор, во рамките 

на надлежноста на органот на управата, ги вршат 
по правило инспектори. 

Функционерот кој раководи со органот на уп-
равата може по потреба да овласти друг работник 
во тој орган или работник на организација на 
здружениот труд или на друга самоуправна орга-
низација и заедница да врши определени работи 
на инспекциски надзор со сите овластувања на ин-
спектор. 

Кога определени работи на инспекцискиот над-
зор се доверуваат да ги врши работник според став 
2 на овој член, прашањата сврзани со вршењето 
на тие работи се уредуваат со договор меѓу орга-
нот на управата надлежен за инспекцискиот над-
зор и организацијата на здружениот труд или дру-
гата самоуправна организација или заедница. 

Член 144 
Врз основа и во рамките утврдени со закон 

односно со одлука на собранието на општината, 
инспекторот самостојно врши инспекциски надзор 
и одлучува за преземање на управни и други 
мерки. 

Самостојноста на инспекторот во смисла на 
став 1 на овој член не го исклучува правото на 
функционерот кој раководи со органот на упра-
вата да му издава наредби на инспекторот за вр-
шење на инспекцискиот надзор. 
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Член 145 
15о вршењето на инспекцискиот надзор инспек-

торот има право да остварува увид во спроведу-
вањето на законите и другите прописи и во врска 
со тоа да ги прегледува деловните просторни и 
другите објекти, производите и другата стока, ис-
правите и други документи, да врши увид во про-
цесот на работата, како и други работи во соглас-
ност со целта на инспекцискиот надзор. 

Член 146 
Во вршењето на инспекцискиот надзор инспек-

торот е должен да постапува на начин што ќе ја 
чува државната, воената, службената и деловната 
тајна. 

Организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници, општестве-
ните и другите организации и државните органи 
се должни да го предупредат инспекторот за тоа 
што се смета во прописите, односно во нивните 
самоуправни општи акти како државна, воена, 
службена и деловна тајна. 

Член 147 
За секој извршен инспекциски преглед инспек-

торот е должен да состави записник и да му го 
предаде на одговорното лице. 

Член 148 
Ако во вршењето на инспекцискиот надзор ин-

спекторот утврди дека е повреден закон, друг про-
пис или општ акт може: 

— да нареди утврдените неправилности и не-
достатоци да се отстранат во определен рок; 

— да бара покренување на постапка поради 
прекршок односно да поднесе пријава поради сто-
пански престап или кривично дело; 

— да изрече и наплати казна на лице место, 
доколку е овластен за тоа со закон односно со 
одлука на собранието на општината; 

— да му предложи на надлежниот орган да го 
прекине извршувањето на општиот акт, ако смета 
дека тој е во спротивност со закон или друг про-
пис, односно со општествен договор или самоуп-
равна спогодба, над чие спроведување врши над-
зор; 

— да изврши и други мерки односно работи за 
чие извршување е овластен со закон односно со 
одлука на собранието на општината. 

За мерките од став 1 на овој член инспекто-
рот донесува решение. 

Член 149 
Органите на управата надлежни за инспекци-

ски надзор, заради спречување на настапување на 
штетни последици поради непостапување во сог-
ласност со закон или друг пропис и општ акт се 
овластени да преземаат и соодветни превентивни 
мерки (обрнување внимание на обврските кои про-
излегуваат од прописите, укажување на штетните 
последици, предлагање на мерки за отстранување 
на нивните причини и ел.). 

Ако инспекторот во вршењето на инспекцис-
киот надзор утврди повреда на пропис или друг 
општ акт, како и на општествен договор или са-
моуправна спогодба, а за преземање на определе-
ни мерки е надлежен друг орган, должен е за тоа 
веднаш да го извести тој орган. 

Член 150 
Извршниот совет и другите овластени држав-

ни органи имаат право да бараат од органот на 
управата надлежен за инспекциски надзор покре-
нување односно водење на постапка заради утвр-
дување на состојбата или за преземање на мерки. 

Органот на управата надлежен за инспекциски 
надзор е должен да постапи по барањето од став 1 
на овој член. 

Општествено-политичките организации имаат 
право да му предложат на органот на управата 
надлежен за инспекциски надзор покренување од-

носно водење на постапка заради утврдување на 
состојбата или за преземање на соодветни мерки. 

Ако органот на управата надлежен за инспек-
циски надзор утврди дека не се исполнети усло-
вите утврдени со закон или со друг пропис за по-
кренување односно водење на постапката или за 
преземање на мерки за кои органот е овластен, ќе 
ја извести за тоа, со соодветно образложение, орга-
низацијата што предлага покренување односно во-
дење на таква постапка или преземање на соод-
ветни мерки. 

Член 151 
Секој има право да даде иницијатива за врше-

ње на инспекциски надзор и за преземање на 
соодветни мерки од органите на управата надлеж-
ни за инспекциски надзор., 

Член 152 
Постапката на инспекцискиот надзор инспек-

торот ја покренува и ја води по службена долж-
ност, а според правилата на управната постапка. 

Член 153 
Овластувањето за вршење на инспекциски 

надзор инспекторот го докажува со посебна ле-
гитимација. 

IV. РЕПУБЛИЧКА УПРАВА 

1. Републички органи на управата 

Член 154 
За вршење на работите на управата во рамки-

те на правата и должностите на Републиката се 
основаат републички секретаријати, републички ко-
митети, републички совети, републички комисии, 
републички управи и републички инспекторати. 

Со закон можат да се основаат и други видо-
ви републички органи на управата. 

Член 155 
Републичките секретаријат^ републичките ко-

митети и републичките совети се основаат како 
самостојни републички органи на управата. 

Како самостојни републички органи на упра-
вата можат да се основаат и републички комисии 
и републички управи. 

Во состав на самостојните републички органи 
на управата се основаат републички инспекторати. 

Во состав на републичките секретаријат и ре-
публичките комитети можат да се основаат и ре-
публички комисии и републички управи. 

Член 156 
Републички секретар и јати се основаат за вр-

шење на управни работи во оние области во кои 
обемот на управните работи, во рамките на права-
та и должностите на Републиката, е поголем или 
во кои одделни управни работи имаат посебно зна-
чење за остварување на правата и должностите на 
Републиката. 

Член 157 
Републички комитети се основаат за вршење 

управни, стручни и други работи во областите во 
кои треба да се обезбеди заедничко решавање на 
прашања од интерес за определени републички ор-
гани на управата и одделни самоуправни интерес-
ни заедници и други самоуправни организации и 
заедници на ниво на Републиката. 

Републичките комитети се основаат и во оние 
области во кои треба да се обезбеди соработка* 
усогласување и извршување на работите од за-
еднички интерес на заинтересираните републички 
органи на управата и самоуправните организации 
и заедници за прашањата од заеднички интерес и 
од значење за остварување на единството во спро-
ведувањето на утврдената политика и извршува-
њето на законите и другите прописи и општи 
акти. 
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Член 158 
Републичките совети се основаат за вршење 

на определени управни, стручни и други работи 
на управата во областа на општествените дејности 
кога е потребно да се оствари координација на ра-
ботата во тие области. 

Член 159 
Републички комисии се основаат во областите 

во кои е потребно да се обезбеди постојана и ор-
ганизирана координација и соработка со самоуп-
равните организации и заедници, заради оствару-
вање на единството во спроведувањето на утврде-
ната политика, како и за вршење на стручни и 
други управни работи од интерес за два или по-
веќе републички органи на управата или кои по 
својата природа бараат заедничко решавање на 
прашањата. 

Член 160 
Републички управи се основаат за вршење на 

работи на непосредно извршување на законите и 
другите прописи и општи акти во одделни области 
што бараат посебно организирана служба и само-
стојност во работата. 

Член 161 
Републички инспекторати се основаат за врше-

ње на непосреден инспекциски надзор над извр-
шувањето на законите и другите прописи и оп-
шти акти од страна на органите, самоуправните 
организации и заедници, општествените организа-
ции и здруженијата на граѓаните и граѓаните. 

Член 162 
Републичките совети, републичките комитети и 

републичките комисии се основаат како колеги-
јални органи на управата. 

Колегијалните органи на управата ги сочину-
ваат претседател и определен број членови, што 
ги именува и разрешува од должност Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, докол-
ку со закон не е поинаку определено. 

Претседателот и членовите на колегијалниот 
орган на управата во состав на републички секре-
таријат односно републички комитет ги именува и 
разрешува од должност Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

За работите од својата надлежност колегијал-
ните органи одлучуваат со мнозинство на гласови 
на своите членови. 

Член 163 
Работите од делокругот на колегијалниот ор-

ган на управата во рамките на овластувањата ут-
врдени со закон ги врши органот како колегијално 
тело. 

Колегијалниот орган на управата на седница: 
ги разгледува начелните прашања од делокругот 
на колегијалниот орган; предлага преземање на 
мерки; донесува прописи и одлучува за преземање 
на мерки за кои е овластен органот, ако за доне-
сување на прописите и за преземање на мерките 
со закон не е овластен претседателот на органот; 
дава иницијатива за донесување на републички 
закон, друг пропис и општ акт; дава мислења за 
прашања од делокругот на органот, врши и други 
работи што со закон му се ставени во надлежност 
на органот. 

Колегијалниот орган на управата донесува де-
ловник за својата работа. 

Член 164 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија, може да определи 
стручните, административните и другите работи за 
потребите на два или повеќе колегијални органи 
на управата, да ги врши заедничка стручна служ-
ба или друг републички орган на управата, до-
колку со закон не е поинаку определено. 

2. Републички организации 

Член 165 
Републички организации се: републички заво-

ди и републички дирекции. 
Со закон може да се основаат и други видови 

републички организации. 
Републичка организација може да се основа и 

во состав на републички секретаријат и републич-
ки комитет. 

Член 166 
Републички заводи се основаат за вршење на 

стручни и други работи во рамките на правата и 
должностите на Републиката кои бараат примена 
на научни и стручни методи во работата, како и 
за вршење на определени управни работи, доколку 
со закон не е поинаку определено. 

Член 167 
Републички дирекции се основаат за вршење 

на определени стопански и со нив сврзани управ-
ни работи во рамките на правата и должностите 
на Републиката. 

3. Функционери кои раководат со републичките 
органи на управата 

Член 168 
Републичкиот секретаријат и друг функционер 

кој раководи со републичкиот орган на управата 
(функционер кој раководи со републички орган на 
управата) го претставува органот на управата, орга-
низира и обезбедува законито и ефикасно вршење 
на работите и задачите, донесува прописи и други 
акти за кои е овластен и презема други мерки од 
надлежност на републичкиот орган на управата и 
одлучува во согласност со закон, за правата, дол-
жностите и одговорностите на работниците во вр-
шењето на службата, доколку со закон не е поина-
ку определено. 

Член 169 
Претседателот на републичкиот колегијален 

орган на управата го претставува органот, се гри-
ж и за подготвување на седниците на органот, ги 
свикува седниците и на нив претседава. 

Претседателот на на републичкиот колегијален 
орган на управата донесува решенија во управна-
та постапка, ги потпишува актите на органот, од-
лучува во согласност^со закон за правата, должно-
стите и одговорностите на работниците, се грижи 
за извршување на заклучоците на органот, и врши 
други работи утврдени со закон и со друг пропис. 

Член 170 
Со работите на републичката управа, завод и 

дирекција раководи директор, што го именува и 
разрешува од должност Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, доколку со закон не е поинаку определено. 

Член 171 
Со работата на републичките органи на упра-

вата и републичките ррганизации, што се основаат 
во состав на републички секретаријат односно ко-
митет, раководи директор, главен републички ин-
спектор односно претседател на колегијалниот ор-
ган на управата, кого на предлог на републичкиот 
секретар односно на претседателот на републич-
киот комитет го именува и разрешува од долж-
ност Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

4. Заменици на републичките функционери 

Член 172 
На функционерот кој раководи со републич-

киот орган на управата именуван од Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието може да му именува заменик. 

На функционерот кој раководи со републич-
киот орган на управата именуван од Извршниот 
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совет на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Советот може да му именува за-
меник. 

Заменикот го заменува функционерот во слу-
чај на отсутност или спреченост со сите негови ов-
ластувања и одговорности во раководењето и ги 
врши работите што тој ќе му ги определи. 

АКО на републички секретар, член на Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, и на друг функционер опре-
делен со закон не му е именуван заменик, во слу-
чај на отсутност или спреченост на републичкиот 
секретар, го заменува со сите негови овластувања 
членот на Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија што ќе го 
определи Советот. 

АКО на одделен функционер не му е именуван 
заменик, во случај на отсутност или спреченост го 
заменува функционер што ќе го определи Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 
5. Раководни работници и работници со посебни 

овластувања и одговорности во републичките 
органи на управата 

Член 173 
Во Републичките органи на управата заради 

помагање на функционерот кој раководи со ре-
публичкиот орган на управата во раководењето со 
одделни подрачја на работата и вршење на други 
работи утврдени со општиот акт за систематиза-
ција на работите и задачите се назначуваат рако-
водни работници. 

Како раководни работници во смисла на став 
1 на овој член може да се назначуваат потсекре-
тари, помошници и советници на функционерот 
кој раководи со републичкиот орган на управата. 

Раководните работници од став 2 на овој член 
ги назначува без конкурс и ги разрешува Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, по предлог на функционерот 
кој раководи со републичкиот орган на управата. 

Член 174 
Потсекретарот во републичкиот орган на упра-

вата се назначува за вршење на работи кои по пра-
вило се однесуваат на внатрешното функционира-
ње на сите организациони единици на републич-
киот орган на управата и усогласување на нивна-
та работа, на раководење на одделни подрачја на 
работата и на организирањето и остварувањето на 
соработката на органот со други републички орга-
ни на управата и со соодветни самоуправни орга-
низации и заедници, како и за вршење на други 
работи утврдени со општиот акт за систематиза-
ција на работите и задачите. 

Помошникот на функционерот кој раководи со 
републичкиот орган на управата ги врши работи-
те што се однесуваат на непосредно организирање 
на работата од една или повеќе области на рабо-
тите од делокругот на републичкиот орган на уп-
равата и раководење со работата во извршувањето 
на тие работи и врши други работи определени во 
општиот акт за систематизација на работите и за-
дачите. 

Советникот на функционерот кој раководи со 
републичкиот орган на управата се назначува за 
вршење работи кои бараат посебна стручност и 
самостојност во работите утврдени со општиот акт 
за систематизација на работите и задачите. 

Член 175 
Работниците со посебни овластувања и одго-

ворности што вршат работи на инспекциски над-
зор и други значајни управни и стручни работи 
ги назначува функционерот кој раководи со ре-
публичкиот орган на управата во согласност со Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Работниците со посебни овластувања и одго-
ворности кои вршат управни и стручни работи од 

став 1 на овој член, се назначуваат врз основа на 
општиот акт за систематизација на работите и за-
дачите на органот на управата. 

Член 176 
Раководните работници и работниците со по-

себни овластувања и одговорности од членовите 
174 и 175 на овој закон се назначуваат на време 
од 4 години, а по истекот на тој рок можат пов-
торно да бидат назначени. 

Член 177 
Раководните работници во републичките орга-

ни на управата што ги назначува Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, одговараат дисциплински пред Из-
вршниот совет соодветно со одредбите на овој за-
кон, за дисциплинската одговорност на работни-
ците. 

Начинот на соодветната примена на одредбите 
на овој закон за дисциплинската одговорност на 
работниците врз раководните работници од став 1 
на овој член, го утврдува Извршниот совет. 

Член 178 
Во Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија, Претседателството на Социјалистичка 
Република Македонија и Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, можат да се именуваат републички совет-
ници. 

Републичките советници се именуваат за врше-
ње на најсложени работи кои бараат посебна са-
мостојност и стручност, а кои се однесуваат на 
прашањата за изградбата и развојот на општест-
вено-економскиот и политичкиот систем и на кон-
цептирањето и изградувањето на политиката во 
одделни области и на други прашања од поширо-
ко значење. 

Работниците кои вршат работи и задачи на ре-
публички советник во Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија ги именува и разре-
шува од должност Собранието, во Претседателство-
то на Социјалистичка Република Македонија — 
Претседателството, а во Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја — Извршниот совет. 

Републичките советници што ги именува Изврш-
ниот совет можат да бидат распоредени на работа 
во републичките органи на управата. 

6. Личен доход на функционерот кој раководи со 
републичкиот орган на управата, неговиот 

заменик и раководните работници 

Член 179 
Личниот доход и другите примања на функ-

ционерот кој раководи со републичкиот орган на 
управата и на неговиот заменик што го именува 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија се определуваат според основите и мерилата 
што ги утврдува Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Личниот доход и другите примања на функ-
ционерот кој раководи со републичкиот Орган на 
управата и на неговиот заменик и на раководните 
работници — во републичките органи на управата 
што ги назначува Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, се оп-
ределуваат според основите и мерилата што ги 
утврдува Извршниот совет. 

Решението за личниот доход на функционерот 
кој раководи со републичкиот орган на управата и 
на неговиот заменик го донесува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, а за ра-
ководните работници — Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Основите и мерилата од ставовите 1 и 2 на овој 
член се утврдуваат во согласност со општествено 
утврдените основи и мерила кои важат за орга-
ните на Републиката. 
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V. ОДГОВОРНОСТ НА ФУНКЦИОНЕРОТ КОЈ 
РАКОВОДИ СО ОРГАНОТ НА УПРАВАТА 

Член 180 
Функционерот кој раководи со органот на уп-

равата што го именува собранието на општината 
односно на Републиката, лично е одговорен пред 
собранието и извршниот совет за својата работа за 
работата на органот со кој раководи, како и за 
состојбата во соодветната област на општествениот 
живот во рамките на надлежноста на органот. 

Член 181 
Функционерот кој раководи со органот на уп-

равата политички е одговорен ако во вршењето на 
своите права и должности не се придржува кон 
политиката што ја утврдило собранието на општи-
ната односно на Републиката и кон насоките на 
собранието, како и кон начелните ставови и на-
соки на извршниот совет, или ако во рамките на 
своите права и должности не обезбедува спрове-
дување на законите, другите прописи и општи 
акти. 

Член 182 
За одговорноста на функционерот кој раководи 

со органот на управата одлучува органот што го 
именува. 

Член 183 
Предлог за утврдување на одговорноста на 

функционерот кој раководи со органот на управата 
од член 181 на овој закон, може да поднесе секој 
собор на собранието на општината односно на Ре-
публиката, извршниот совет и општествено-поли-
тичките организации. 

Предлогот од став 1 на овој член може да го 
поднесе и собранието на самоуправната интересна 
заедница, кога одговорноста се однесува на пра-
шања за кои тоа, врз основа на уставот односно 
статутот на општината, одлучува рамноправно со 
надлежните собори на собранието на општината од-
носно на Републиката. 

Предлогот за утврдување на одговорноста мо-
ра да биде образложен и поткрепен со факти врз 
основа на кои таа може да се утврди. 

Член 184 
Иницијатива за утврдување на одговорноста на 

функционерот кој раководи со органот на управа-
та можат да дадат општествено-политичките и оп-
штествените организации, самоуправните органи на 
организациите на здружениот труд и на други са-
моуправни организации и заедници. 

Органот овластен за утврдување на одговор-
носта е должен да ја разгледа дадената иниција-
тива, да заземе став по неа и да го извести подно-
сителот. 

Член 185 
Постапката за утврдување на одговорноста на 

функционерот кој раководи со органот на упра-
вата е итна. 

Во постапката за утврдување на одговорноста 
мора да му се овозможи на функционерот кој ра-
ководи со органот на управата, да се изјасни за 
фактите поради кои се поставува прашањето за 
неговата одговорност, како и да дава известувања 
и потребни податоци од значење за утврдувањето 
на одговорноста. 

Органот надлежен за именување, по повод 
предлогот за утврдување на одговорноста, донесу-
ва одлука со која се утврдува постоење на одго-
ворност и изречува мерка сменување или донесу-
ва одлука со која констатира дека не постојат при-
чини за одговорност. 

По повод предлогот за утврдување на одговор-
носта, органот надлежен за именување може, и 
кога нема основ за извршување на мерката смену-
вање, да укаже на неправилностите во работата на 
функционерот. 

Органот надлежен за именување, може, додека 
трае постапката за утврдување на одговорноста, 
да го оддалечи од должност функционерот кој ра-
ководи со органот на управата. 

Поднесената оставка не го исклучува утврду-
вањето на одговорноста од член 181 на овој закон. 

Член 186 
Мерката во случај на постоење одговорност од 

член 181 на овој закон е сменување од функција и 
таа не ја исклучува кривичната и материјалната 
одговорност и другите видови на одговорност утвр-
дени с̂ о закон. 

Член 187 
Против одлуката за поведување постапка и 

одлуката за утврдување на одговорноста на функ-
ционерот кој раководи со органот на управата, 
како и против одлуката за оддалечување од долж-
носта додека се води постапка за утврдување на 
оваа одговорност, не можат да се користат правни 
средства. 

Член 188 
На функционерот кој раководи со орган на 

управата, спрема кого е изречена мерката смену-
вање, не му престанува работниот однос. 

Функционерот од став 1 на овој член се распо-
редува на работи и задачи во органот на управата 
што одговараат на неговата стручна способност и 
на него се применуваат прописите што важат за 
работниците во органите на управата, ако со закон 
не е поинаку определено. 

Член 189 
Одредбите на член 180—188 на овој закон за 

одговорноста на функционерот кој раководи со ор-
ганот на управата, се применуваат и на неговиот 
заменик. 

VI. ПРАВНИ АКТИ НА ОРГАНИТЕ НА 
УПРАВАТА 

Член 190 
Функционерите кои раководат со органите на 

управата донесуваат правилници, наредби и упат-
ства за извршување на законите и на другите про-
писи и општи акти на собранието на општината 
односно на Републиката, како и на прописите на 
извршниот совет, кога за тоа се овластени со тие 
закони, прописи односно акти. 

Член 1Ѕ1 
Со правилник се разработуваат одделни одред-

би на законите и другите прописи и општи акти 
заради нивно извршување. 

Со наредба се наредува или забранува поста-
пување во определена ситуација која има општо 
значење за извршување на законите и другите 
прописи и општи акти. 

Со упатство се пропишува начинот на поста-
пувањето во извршувањето на одделни одредби на 
законите и другите прописи и општи акти. 

Член 192 
Функционерот кој раководи со самостојниот 

орган на упрвата, во чиј состав се наоѓа друг ор-
ган на управата, ги донесува прописите и другите 
општи акти за органот што е во негов состав, ос-
вен на органот на управата во состав кој има свој-
ство на правно лице. 

Член 193 
Функционерот кој раководи со републички ор-

ган на управата може да донесува задолжителни 
инструкции за извршување на работите од општ 
интерес за Републиката утврдени со закон. 

Член 194 
Со прописите на функционерот кој раководи со 

органот на управата не можат за работните луѓе 
и граѓаните, организациите на здружениот труд и 
за другите самоуправни организации и заедници 
да се установуваат права и обврски, ниту да се 
пропишува надлежност на органите. 
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Член 195 
Во управната постапка и во одлучувањето по 

одделни прашања, како и во други случаи пред-
видени со прописи, функционерот кој раководи со 
органот на управата донесува решенија. 

Функционерот кој раководи со органот на уп-
равата може да овласти друг работник да донесу-
ва решенија во управните работи. 

VII. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА 
УПРАВАТА 

1. Начин на утврдување на средствата за работа 
на органите на управата 

Член 196 
Средствата за работа на органите на управата 

се обезбедуваат во буџетот на општината односно 
во републичкиот буџет во согласност со закон и 
со прописите донесени врз основа на закон. 

Средствата за работа на органот на управата 
ги сочинуваат: средствата што работниците ги сте-
кнуваат како доход на работната заедница; сред-
ствата за материјални трошоци; средствата за по-
себни намени и средствата за опрема. 

Органите на управата можат да остваруваат 
приходи со својата дејност кои се внесуваат во 
буџетот на општината односно во републичкиот 
буџет, ако со закон односно со одлука на собра-
нието на општината донесена врз основа на закон, 
не е поинаку определено. 

Член 197 
Висината на средствата за работа на органот 

на управата се утврдува врз основа на програ-
мата за работа на органот на управата која содр-
жи преглед на работите и задачите на органот на 
управата со план на потребните средства за неј-
зино извршување. 

Прегледот на работите и задачите во програ-
мата за работа ги содржи особено: 

— задачите и работите од делокругот на орга-
нот на управата определени со закон, односно со 
одлука на собранието на општината; 

— задачите и работите што органот ги врши 
по програмата за работа на собранието на општи-
ната односно на Републиката и на извршниот со-
вет и другите органи на општината односно Репуб-
ликата; 

—- други задачи и работи што органот на упра-
вата ги врши во рамките на својот делокруг и 

— роковите за извршување на одделни задачи 
и работи. 

Извршниот совет поблиску го утврдува начи-
нот на составување и роковите за доставување на 
програмата за работа на органот на управата. 

Член 198 
Планот на потребните средства за работа на 

органот на управата во програмата за работа на 
органот на управата ги содржи основните елемен-
ти од влијание врз висината на средствата, а осо-
бено: 

— видот јѓ висината на материјалните трошоци 
потребни за извршување на програмата за работа; 

— висината и намената на средствата потреб-
ни за извршување на посебни задачи, утврдени 
со закон, односно со одлука на собранието на оп-
штината односно на Републиката; 

— висината на средствата потребни за набав-
ка на опрема и модернизација со спецификација 
на опремата и причините за замена, односно на-
бавка на нова опрема; 

— потребниот број работници со соодветен сте-
пен на стручна подготовка и други услови потреб-
ни за вршење на одделни работи и задачи; 

— висината на средствата од кои работниците 
во работната заедница стекнуваат доход, утврдени 
на начин предвиден со закон, општествен договор 
и самоуправна спогодба; 

— роковите и начинот на обезбедување на 
средствата по одделни намени. 

Функционерот кој раководи со органот на уп-
равата, програмата за работа на органот на упра-
вата му ја поднесува на извршниот совет по прет-
ходно прибавено мислење од работната заедница. 

Член 199 
Ако по утврдувањето на средствата за работа, 

на органот на управата од собранието на општи-
ната односно на Републиката му се определи из-
вршување на нови задачи и работи или осетно се 
зголеми обемот на работите утврдени со програма-
та за работа на органот на управата, собранието на 
општината односно на Републиката ги обезбедува 
потребните средства за извршување на тие за-
дачи и работи. 

Ако на органот на управата трајно му се на-
мали обемот на задачите и работите, функционерот 
кој раководи со органот на управата е должен за 
тоа да го извести извршниот совет и да предложи 
соодветни мерки по претходно прибавено мислење 
од работната заедница. 

2. Средства за материјални трошоци, за посебни 
намени и средства за опрема 

Член 200 
Средствата за материјални трошоци служат за 

плаќање на трошоците што ќе настанат со потро-
шувачка на материјали или со користење на услу-
ги во врска со работата на органите на управата, 
како и за плаќање на надоместоци на работниците 
во врска со нивната работа. 

Средствата за материјални трошоци служат за: 
— набавка на потрошен материјал, ситен ин-

вентар и огрев; трошоци за осветлување и одр-
жување на чистотата во деловните простории; тро-
шоци за поштенско-телефонско-телеграфски услу-
ги, закуп и редовно одржување на деловните про-
стории; 

— набавка на стручни публикации и литера-
тура и печатење на службен материјал; 

— исплата на патни и други трошоци што не 
претставуваат лични примања, а кои според посеб-
ни прописи му се признаваат на органот на упра-
вата во материјални трошоци; 

— исплата на трошоци за осигурување и одр-
жување на средствата за опрема; 

— исплата на други трошоци потребни за вр-
шење на дејности на органите на управата. 

Член 201 
На органите на управата можат да им се обез-

бедат средства за посебни намени, кои служат за 
намирување на определени посебни потреби и за 
извршување на посебни задачи што се поврзани со 
дејноста на органите на управата. 

Средствата за посебни намени се обезбедуваат 
на органите на управата за: 

— намирување на определени посебни потреби 
во врска со работата на органите на управата; 

— финансирање на нестопански инвестиции; 
— лични доходи и други надоместоци на функ-

ционерите и раководните работници; 
— надоместоци по договори со научно-истра-

жувачКи и други организации и поединци; 
— испратнини на работниците на кои им пре-

станува работниот однос поради заминување во 
пензија; 

— надоместоци кои се исплатуваат на работ-
ниците врз основа на членовите 242 и 243 на овој 
закон; 

— дополнително стручно образование на работ-
ниците, во согласност со посебните програми за 
образование; 

— намените кои не се финансираат од други 
средства. 



31 декември 1980 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЖ Бр. 45 — Стр. 933 

Член 202 
Средствата за опрема ги сочинуваат подвиж-

ните предмети неопходни за работа на органите на 
управата и паричните средства наменети за на-
бавка на опрема. 

Средства на опрема се инвентарот и други под-
вижни предмети што на органот на управата му 
служат за вршење на неговата дејност чиј век на 
траење под нормални услови на користење е по-
долг од една година. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија може да пропише и 
други услови под кои подвижните предмети се 
сметаат за средства на опрема. 

Ако со пропис е воведена амортизација на 
средствата за опрема, средствата на амортизацијата 
се средства на опрема. 

Член 203 
Органите на управата можат правото во поглед 

на користењето и располагањето со инвентарот или 
со други подвижни предмети што претставуваат 
средства на опрема, да ги пренесат без надоместок 
на друг орган. 

Органите на управата можат подвижните пред-
мети кои претставуваат средства на опрема, да ги 
продадат, дадат на послуга или во закуп на орган 
на управата на друга општествено-политичка заед-
ница, на организација на здружениот труд, на са-
моуправна и друга организација и заедница или 
здружение на граѓаните. 

Предметот кој не можел да се продаде на ор-
ган, организација, заедница или здружение од 
став 2 на овој член, може да му се продаде на гра-
ѓанин по пат на наддавање, ако според важечките 
прописи граѓанинот може да стекне сопственост 
на таков предмет. 

Органот на управата може да одлучи поеди-
нечни предмети, кои претставуваат средства на оп-
рема на органот на управата, да се расходуваат, 
ако поради дотраеност или од други причини ста-
нале неупотребливи. 

Член 204 
Органот на управата може средствата за оп-

рема да ги користи заедно со друг орган на упра-
вата или со друг државен орган, со организација 
на здружениот труд, со друга самоуправна и дру-
га организација и заедница или здружение на гра-
ѓаните. 

Во случај од став 1 на овој член заедничкото 
користење на средствата на опрема се регулира со 
договор. 

Извршниот совет може да определи задолжи-
телно заедничко користење на одделни средства за 
опрема за сите органи на управата или за два или 
повеќе органи на управата и да го определи начи-
нот на заедничкото користење на средствата на 
опрема. 

Член 205 
За распоредувањето и користењето на сред-

ствата за материјалните трошоци, посебни намени 
и средствата за опрема на органот на управата од-
лучува функционерот кој раководи со органот на 
управата. 

За законитото користење на средствата од став 
X на овој член, во рамките на пресметката на ор-
ганот на управата, е одговорен функционерот кој 
раководи со органот на управата, како наредбода-
вец. 

Функционерот кој раководи со органот на уп-
равата може овластувањето на наредбодавец да го 
пренесе на еден или повеќе помошници наредбо-
давци. 

За законита употреба на средствата од став 1 
на овој член покрај наредбодавецот е одговорен и 
сметкополагачот во органот на управата. 

Член 206 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија донесува поблиски 
прописи за материјално финансиското работење, за 

издатоците на средствата на органот на управата 
кои се сметаат за материјални трошоци и ги про-
пишува највисоките износи на патни, дневни и 
други трошоци на работниците во републичките 
органи на управата. 

Највисоките износи на патни, дневни и други 
трошоци на работниците во општинските органи 
на управата ги пропишува извршниот совет на 
собранието на општината. 

VIII. ДОХОД НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ОРГАНОТ НА УПРАВАТА 

Член 207 
Работниците во органот на управата стекну-

ваат доход на работната заедница на органот ил 
управата од средствата за работа на органот на 
управата во согласност со обемот на средствата што 
во општината односно во Републиката се намену-
ваат за општи општествени потреби, а зависно од 
видот, обемот и квалитетот на извршените задачи 
и работи утврдени со програмата за работа на ор-
ганот на управата и од условите за нивното извр-
шување. 

Доходот од став 1 на овој член го сочинуваат 
остварените средства за лични доходи и за заед-
ничка потрошувачка. 

Член 208 
Во рамките на доходот од член 207 на овој 

закон, работниците во работната заедница на орга-
нот на управата стекнуваат средства за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка според заед-
нички основи и мерила утврдени со општествен 
договор склучен меѓу Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија и 
извршните совети на собранијата на општините. 

Во склучувањето на општествениот договор од 
став 1 на овој член учествува и синдикатот. 

Член 209 
Средствата од член 207 на овој закон се распо-

редуваат и користат врз основа на финансиски 
план, а нивната конечна распределба се врши со 
завршна сметка. 

Финансискиот план и завршната сметка за до-
ходот на работната заедница ги донесува работ-
ната заедница. 

Член 210 
Висината на средствата за лични доходи се 

утврдува особено во зависност од придонесот на 
работната заедница на органот на управата за на-
временото, законитото, квалитетното, целосното и 
рационалното остварување на функциите, задачите 
и работите на органот на управата. 

При утврдувањето на висината на средствата 
за лични доходи се води сметка и за усогласеноста 
на доходот на работната заедница на органот на 
управата со движењето на продуктивноста на тру-
дот, на личните доходи и на заедничката потро-
шувачка на работниците во организациите на здру-
жениот труд во општината односно во Републи-
ката, во согласност со закон и со општествен до-
говор. 

Член 211 
Основите и мерилата за распределба на сред-

ствата за лични доходи, како и висината на сред-
ствата што работниците ги распоредуваат за акон-
тација на личниот доход и за личен доход според 
привремената пресметка, ги утврдува советот на 
работната заедница во рамките на средствата за 
работа на органот на управата. 

Член 212 
Оценка за придонесот на работната заедница 

на органот на управата во остварувањето на функ-
циите, задачите и работите на органот на управата 
дава извршниот совет, по прибавеното мислење од 
функционерот кој раководи со органот на управа-
та и тоа по правило по истекот на годината за која 
се дава оценката на придонесот и за тоа го извес-
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тува собранието на општината односно Републи-
ката. Функционерот кој раководи со органот на 
управата е должен за своето мислење и за оценка 
на извршниот совет да ја извести работната за-
едница на органот на управата. 

Оценка за придонесот на работната заедница на 
органот на управата во остварувањето на функ-
циите, задачите и работите на органот на управата 
во периодите за кои се врши привремена прес-
метка на личните доходи на работниците ја дава 
функционерот кој раководи со органот на управа-
та, по прибавеното мислење од работната заедница 
на органот на управата. 

Ако работната заедница на органот на упра-
вата не е задоволна со мислењето од став 1 на 
овој член или со дадената оценка од став 2 на овој 
член, може да побара извршниот совет да го раз-
гледа спорното прашање. 

Член 213 
Заеднички основи рј мерила за распоредување 

на доходот за личните доходи и заедничка потро-
шувачка се утврдуваат во групациските самоуп-
равни спогодби што ги склучува работната заед-
ница на органот на управата. 

Член 214 
Ако функционерот кој раководи со органот на 

управата оцени дека со распоредувањето на сред-
ствата според финансискиот план и со распредел-
бата на средствата по завршната сметка можат да 
се предизвикаат поголеми нарушувања или потеш-
ки последици во функционирањето на органот со 
кој раководи, ќе ја предупреди за тоа работната 
заедница и ќе и предложи да ја преиспита своја-
та одлука. Ако работната заедница не го прифати 
предупредувањето, функционерот кој раководи со 
органот на управата ќе го задржи од извршување 
донесениот финансиски план односно завршната 
сметка и за тоа веднаш ќе го извести извршниот 
совет. 

Одлуката на извршниот совет е конечна. 
Ако извршниот совет не донесе одлука по 

спорното прашање во рок од 30 дена, финансис-
киот план односно завршната сметка може да се 
изврши. 

IX. САМОУПРАВНИ ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГО-
ВОРНОСТИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

1. Самоуправно организирање на работниците во 
работната заедница на органот на управата 

Член 215 
Работниците во работната заедница на органот 

на управата ги остварув^ат своите самоуправни 
права, обврски и одговорности во согласност со за-
кон, општествен договор, самоуправна спогодба и 
со самоуправните општи акти на работната заед-
ница на органот на управата. 

Самоуправувањето на работниците во работна-
та заедница на органот на управата се уредува на 
начин со кој се обезбедува што поцелосно оства-
рување на самоуправните права, обврски и одго-
ворности на работниците, како и вршење контро-
ла над извртувањето на одлуките на работната 
заедница и нејзините органи. 

Член 216 
Работниците во органот на управата ги оства-

руваат своите права, обврски и одговорности во 
работната заедница на органот на управата, а оп-
ределени права можат да остваруваат во работна 
единица што се утврдува со статут и друг општ • 
акт на работната заедница. 

Работниците во органот на управата можат на 
собирот на работниците на работната единица да 
донесуваат одлуки за распределба на средствата за 

лични доходи и за користење на средствата за за-
едничка потрошувачка, како и за други прашања 
определени со статутот на работната заедница, во 
согласност со закон. 

Член 217 
Сите работници на органот на управата се чле-

нови на работната заедница. 
Членови на работната заедница се и функцио-

нерот кој раководи со органот на управата и него-
виот заменик. Тие ги остваруваат во својство на 
член на работната заедница на органот на упра-
вата, самоуправните права, обврски и одговорнос-
ти од член 220 на овој закон, освен правата, об-
врските и одговорностите за кои со закон е опре-
делено да ги остваруваат на друг начин. 

Член 218 
Работниците во органот на управата образуваат 

по правило една работна заедница. 
Со одлука на собранието на општината може 

да се определи работниците од два или повеќе оп-
штински органи на управата да образуваат една 
работна заедница. 

Со одлуката од став 2 на овој член се определу-
ва функционерот кој ги врши правата и должнос-
тите утврдени со закон спрема работната заедница. 

Член 219 
Работниците во органот на управата во состав 

на „самостоен орган на управата можат да имаат 
положба на работници на работна единица на са-
мостоен орган на управата, доколку со закон од-
носно со одлука на собранието на општината не е 
поинаку определено. 

Кога органот на управата во состав на самос-
тојниот орган на управата има својство на правно 
лице, работниците во тој орган образуваат посебна 
работна заедница и ги остваруваат самоуправните 
права, обврски и одговорности според овој закон. 

Функционерот кој раководи со органот на уп-
равата во состав па самостојниот орган на управа-
та од став 2 на овој член ги врши правата и долж-
ностите што ги има функционерот на самостојниот 
орган на управата. 

2. Самоуправни права, обврски и одговорности на 
работниците во работната заедница на органот на 

управата 

Член 220 
Работниците во работната заедница на органот 

на управата, во остварувањето на своите самоуп-
равни права, обврски и одговорности: 

— стекнуваат доход на работната заедница и 
ги утврдуваат основите и мерилата за распореду-
вање на доходот на средства за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка, како и за распределба на 
тие средства, во согласност со начелото за распре-
делба според трудот и со општествено утврдените 
основи и мерила за распределбата; 

— ги уредуваат со органот, кога природата на 
дејноста на органот на управата тоа го дозволува, 
своите права, обврски и одговорности; 

— ги уредуваат, во согласност со закон, работ-
ните односи, начинот на остварувањето на своите 
самоуправни права, обврски и одговорности и од-
лучуваат за други прашања на својата општестве-
но-економска положба; 

— образуваат органи на управување и други 
органи на работната заедница, го утврдуваат нив-
ниот делокруг, ги избираат, разрешуваат и отпо-
викуваат членовите на тие органи; 

— образз^ваат делегации за собранијата на оп-
штествено-политичките заедници и за собранијата 
на самоуправните интересни заедници и вршат из-
бор и отповик на членовите на тие делегации; 

— вршат самоуправна контрола и поблиску го 
уредуваат начинот на остварување на таа кон-
трола; 
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— подготвуваат и преземаат мерки во областа 
на општонародната одбрана и општествената само-
заштита, ги координираат своите активности во 
остварувањето на општествената самозаштита во 
работната заедница и поведуваат иницијативи и 
даваат предлози за преземање на превентивни и 
други мерки и вршење на определени работи на 
општествена самозаштита; 

— го остваруваат своето право да бидат из-
вестени за прашањата од значење за својата оп-
штествено-економска положба и за остварувањето 
на своите самоуправни права, обврски и одговор-
ности; 

— се грижат за своето стручно образование и 
усовршување во согласност со закон; 

— му даваат мислење и предлози на функцио-
нерот кој раководи со органот на управата, како и 
на органите на општествено-политичките заедници 
и на општествено-политичките организации за пра-
шања од значење за својата општествено-економ-
ска положба и за остварување на своите самоуп-
равни права, обврски и одговорности; 

— го усогласуваат начинот на решавање на за-
едничките прашања и ги уредуваат односите од 
заеднички интерес со работните заедници на други 
органи и со самоуправните организации и заед-
ници; 

— остваруваат и други права, обврски и одго-
ворности, во согласност со закон, со општествен 
договор, со самоуправна спогодба, како и со само-
управните општи акти на работната заедница. 

Работниците во работната заедница на органот 
на управата ги разгледуваат програмата и плано-
вите за работа на органот на управата и начинот 
на нивното извршување, прашањата од значење за 
организацијата на работата во органот на упра-
вата и поведуваат иницијатива и му даваат мисле-
ња и предлози на функционерот кој раководи со 
органот на управата за прашања од интерес за 
работата на органот на управата. 

Функционерот кој раководи со органот на уп-
равата е должен да ги разгледа и мислењата и 
предлозите на работниците што се дадени во смис-
ла на став 1 алинеја 10 и став 2 на овој член и 
да ги извести за својот став. 

Самоуправните општи акти, како и поединеч-
ните акти, работниците во работната заедница на 
органот на управата ги донесуваат во согласност 
со закон и со други прописи донесени врз основа 
на закон, со општествени договори и со самоуп-
равни спогодби. 

3. Начин на одлучување на работниците во 
работната заедница на органот на управата 

Член 221 
Работниците во работната заедница на органот 

на управата самостојно одлучуваат за остварува-
њето на самоуправните права, обврски и одговор-
ности, во согласност со закон. 

Зависно од природата на работите што се вр-
шат во органот на управата и општествената и по-
литичката одговорност на органот на управата за 
остварување на неговите функции, кога тоа е оп-
ределено со закон за одделни самоуправни права, 
обврски и одговорности, работниците одлучуваат во 
согласност со функционерот кој раководи со орга-
нот на управата или со извршниот совет. 

Член 222 
Самоуправувањето во работната заедница на ор-

ганот на управата работниците го остваруваат со 
одлучување на собири на работниците во работ-
ната заедница, односно во работната единица, со 
референдум и со други форми на лично изјаснува-
ње и преку делегати во советот на работната за-
едница и во другите органи на работната заедница, 
како и преку делегации и делегати во собранијата 
на општествено-политичките заедници и во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници. 

Член 223 
Работниците во работната заедница на органот 

на управата со референдум одлучуваат за: 
— статутот на работната заедница; 
— здружувањето на дел од доходот и на сред-

ствата за заедничка потрошувачка; 
— основите и мерилата за распределба на до-

ходот на работната заедница и за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка, како и за други прашања утврдени со 
закон и со статутот на работната заедница. 

Член 224 
Работниците на органот на управата донесу-

ваат статут со кој, во согласност со закон и со 
други прописи донесени врз основа на закон, се 
уредуваат самоуправните права, обврски и одго-
ворности на работниците и начинот на нивното 
остварување, организацијата и работата на орга-
ните на работната заедница, како и други праша-
ња од значење за работната заедница. 

Работниците на органот на управата донесуваат 
и други самоуправни општи акти со кои, во сог-
ласност со закон и статут на работната заедница, 
поблиску се уредуваат самоуправните права, об-
врските и одговорностите на работниците во ра-
ботната заедница и работната единица и начинот 
на нивното остварување. 

Член 225 
Кога функционерот кој раководи со органот на 

управата ќе оцени дека самоуправниот општ акт 
на работната заедница, што самостојно го донесу-
ваат работниците или советот на работната заед-
ница, не е во согласност со уставот, со закон или 
со друг пропис, има право и должност да го запре 
од извршување таквиот акт и да им предложи на 
работниците, односно на советот на работната за-
едница да го изменат својот акт. 

Ако работната заедница, односно советот на ра-
ботната заедница во рок од 8 дена не го измени 
својот самоуправен општ акт, функционерот кој 
раководи со органот на управата ќе го извести за 
тоа извршниот совет заради поведување постапка 
за оценување на уставноста односно законитоста 
на тој акт, односно за оценување на согласноста на 
тој акт со друг пропис. 

Извршниот совет е должен во рок од 30 дена 
од денот на приемот на известувањето да го раз-
гледа запрениот самоуправен општ акт и да до-
несе решение. 

Ако во рокот од став 3 на овој член извршниот 
совет не донесе решение, запрениот самоуправен 
општ акт може да се применува. 

Ако извршниот совет го запре од извршување 
самоуправниот општ акт, должен е во рок од 8 
дена од денот на донесувањето на решението за 
запирање да поведе пред уставниот суд постапка 
за оценка на уставноста и законитоста на запре-
ниот акт. 

Ако извршниот совет утврди дека нема основ 
за поведување постапка за оценување на уставно-
ста односно законитоста, ќе ги извести за тоа ра-
ботната заедница, односно советот на работната за-
едница и функционерот кој раководи со органот 
на управата. Во тој случај останува во сила само-
управниот општ акт на работната заедница, од-
носно на советот на работната заедница. 

Член 226 
Функционерот кој раководи со органот на уп-

равата ќе постапи на начинот предвиден во член 
225 став 1 на овој закон и кога ќе оцени дека 
поединечен акт на работната заедница, односно на 
советот на работната заедница не е во согласност 
со уставот, со закон или со други прописи. 

Ако работната заедница или советот на работ-
ната заедница, во рок од осум дена не го изменат 
својот поединечен акт според предлогот на функ-
ционерот, функционерот кој раководи со органот 
на управата ќе го запре од извршување таквиот 
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акт на работната заедница, односно на советот на 
работната заедница и ќе поведе постапка за зазе-
мање став на извршниот совет кој е задолжителен 
за работниците, односно за советот на работната 
заедница и за функционерот кој раководи со ор-
ганот на управата. 

Член 227 
Кога функционерот кој раководи со органот 

на управата ќе оцени дека со самоуправен општ 
акт или со поединечен акт на работната заедница, 
односно на советот на работната заедница се дове-
дува во прашање навременото и успешно извршу-
вање на функциите на органот на управата, пора-
ди што можат да настапат штетни последици, ќе 
ги предупреди за тоа работниците, односно сове-
тот на работната заедница. 

АКО работниците или советот на работната за-
едница не постапат во согласност со предупредува-
њето, функционерот кој раководи со органот на 
управата ќе го запре од извршување таквиот акт 
и ќе му предложи на извршниот совет да одлучи 
за тоа. 

Извршниот совет е должен во рок од 30 дена 
од денот на приемот на известете да го разгледа 
запрениот самоуправен општ или поединечен акт 
на работната заедница, односно на советот на ра-
ботната заедница и да донесе одлука. 

Ако во рокот од став 3 на овој член изврш-
ниот совет не донесе одлука* запрениот самоупра-
вен општ акт или поединечниот акт на работна-
та заедница, може да се изврши. 

Одлуката на извршниот совет е конечна. 

Член 228 
Ако за прашањата за кои, во согласност со 

закон, одлучуваат работниците или советот на ра-
ботната заедница во согласност со функционерот 
кој раководи со органот на управата односно со 
извршниот совет, не се постигне согласност, одлу-
ка за спорното прашање донесува извршниот совет, 
односно собранието на општината односно на Ре-
публиката. 

Ако се работи за прашања што се од значење 
за функционирањето на органот на управата, а не 
се постигне согласност меѓу работната заедница и 
функционерот кој раководи со органот на управа-
та, се применува ставот на функционерот додека 
по спорното прашање конечна одлука не донесе 
извршниот совет. 

Член 229 
Совет на работната заедница на органот на 

управата (совет на работната заедница) се образу-
ва во работна заедница која има повеќе од 30 ра-
ботници. 

АКО работната заедница има помалку од 30 ра-
ботници, правата и должностите на советот на ра-
ботната заедница утврдени со закон ги вршат сите 
работници во работната заедница. 

Советот на работната заедница го сочинуваат 
делегати од сите работни единици. 

Во советот на работната заедница не може да 
биде избран функционерот кој раководи со органот 
на управата, ниту неговиот заменик, како ни ра-
ководните работници определени со статутот на ра-
ботната заедница. 

Делегатите избрани во советот на работната 
заедница им одговараат за својата работа на ра-
ботниците на работната заедница и на работните 
единици што ги делегирале. 

Член 230 
Делегатите во советот на работната заедница се 

избираат и отповикуваат на начин и по постапка 
утврдена со статутот на работната заедница, во 
согласност со закон. 

Член 231 
Советот на работната заедница особено: 
— ги утврдува предлозите на статутот, на са-

моуправните општи акти и другите акти за кои 
одлучуваат работниците во работната заедница; 

— го утврдува предлогот на финансискиот 
план и предлогот на завршната сметка на сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка; 

— донесува самоуправни општи акти за кои е 
овластен со статутот на работната заедница; 

— одлучува за склучување на општествени до-
говори и самоуправни спогодби кога за тоа е ов-
ластен од работната заедница; 

— ги извршува одлуките на работниците ус-
воени на собир на работниците, со референдум или 
на друг начин на одлучување со лично изјасну-
вање; 

— избира претседател на советот и образува 
свои работни тела и други органи, и ги именува и 
разрешува нивните членови; 

— остварува соработка со делегациите образу-
вани во работната заедница^; 

— донесува деловник за својата работа; 
— врши и други задачи и работи што ќе му ги 

довери работната заедница. 
Член 232 

Со самоуправен општ акт работниците во ра-
ботната заедница на органот на управата ги уре-
дуваат меѓусебните права, обврски и одговорности 
во согласност со закон и статутот на работната за-
едница. 

Самоуправните општи акти на работната заед-
ница се донесуваат со мнозинство гласови на ра-
ботниците во работната заедница. 

Член 233 
Со самоуправна спогодба, склучена меѓу работ-

ните заедници на органите на управата, можат да 
се уредат одделни прашања од заеднички интерес 
за работниците во тие органи. 

Член 234 
Работниците во работната заедница на органот 

на управата, во остварувањето на самоуправува-
њето, имаат право да бидат редовно известувани 
за: плановите и програмата за работа на органот 
на управата во кој работат, како и за начинот на 
нивното извршување; состојбата на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка и ко-
ристењето на тие средства; за прашањата од зна-
чење за организацијата на работата на органот на 
управата, како и за други прашања од интерес за 
самоуправното одлучување и самоуправната работ-
ничка контрола. 

Начинот на остварувањето на начелото на јав-
ност во работата на работната заедница и обезбе-
дувањето информирање на работниците во работ-
ната заедница на органот на управата се уредува 
со статутот на работната заедница. 

Член 235 
Работниците во работната заедница на органот 

на управата имаат право и должност да оствару-
ваат самоуправна работничка контрола по праша-
њата што се од интерес за нивната општествено-
економска положба непосредно, преку советот на 
работната заедница и преку посебен орган на само-
управната работничка контрола во работната за-
едница. 

Самоуправната работничка контрола се спро-
ведува во областа на самоуправните права на ра-
ботниците на работната заедница, а се однесува 
особено на: спроведувањето на самоуправните оп-
шти акти на работната заедница и другите одлуки 
на работната заедница и нејзините органи; оства-
рувањето на самоуправните права и обврски на 
работниците, одговорното и целесообразното корис-
тење на општествените средства со кои располага 
работната заедница; остварувањето на начелото за 
распределба според трудот; остварувањето и заш-
титата на правата на работниците во меѓусебните 
односи во работата; информирањето на работници-
те за прашања од интерес за одлучувањето и кон-
тролата во органот, како и во поглед на оствару-
вањето на другите самоуправни права, обврски и 
одговорности на работниците. 
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Работникот во работната заедница, советот на 
работната заедница и органот на самоуправната 
работничка контрола имаат право и должност за 
забележаните појави и за своето мислење да ги 
известат работниците во работната заедница и 
функционерот кој раководи со органот на управа-
та, како и да соработуваат со органите на опште-
ствениот надзор и за таа соработка да ги известу-
ваат работниците во работната заедница. 

Изборот на членовите на органот на самоуп-
равната работничка контрола се врши на начин и 
по постапка по која се врши изборот на члено-
вите во советот на работната заедница. 

X. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА 

ПОТРОШУВАЧКА 

1. Распределба на средствата за лични доходи 

Член 236 
Личниот доход на работникот во работната за-

едница на органот на управата се утврдува според 
резултатите од неговиот труд и според неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во остварувањето на функциите иа ор-
ганот на управата како целина, како и зависно од 
вкупните резултати на трудот на работниците на 
работната заедница на органот на управата. 

Член 237 
Работниците во работната заедница на органот 

на управата се должни да ги утврдат основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи во согласност со закон и самоуправен општ 
акт. 

Член 238 
Личниот доход на работниците во работната 

заедница на орган на управата конечно се утвр-
дува со завршната сметка. 

До конечното утврдување на личниот доход, 
работниците во работната заедница на органот на 
управата утврдуваат аконтација на личниот доход 
за периодите утврдени со самоуправен општ акт 
на работната заедница на органот на управата, во 
согласност со закон. 

Личниот доход според завршната сметка и 
аконтацијата на личниот доход според привреме-
ната пресметка му припаѓа на работникот врз ос-
нова на оценка на резултатите на трудот што ги 
остварил во периодот за кој се врши пресметката. 
Оценката на резултатите на трудот на работникот 
ја утврдува органот определен со статутот. Кај 
привремената пресметка се земаат предвид и из-
носите што работникот ги примил во односниот 
период по основ на месечна аконтација на лич-
ниот доход. 

Месечната аконтација на личниот доход на ра-
ботникот се утврдува во согласност со основите и 
мерилата утврдени со општиот акт на работната 
заедница на органот на управата (привремена пре-
сметка на личниот доход), во зависност од кванти-
тетот и квалитетот на работата, имајќи ги предвид 
особено видот, сложеноста, обемот и значењето на 
работите што работникот ги извршил, како и одго-
ворноста и другите услови на трудот под кои се 
вршат тие работи. 

Член 239 
Ако мислењето на функционерот за резулта-

тите од трудот на работникот на работната заед-
ница и мислењето на органот определен со ста-
тутот на работната заедница не се совпаѓаат, ор-
ганот е должен повторно да ја разгледа својата 
одлука. Ако ни по повторната оценка на органот 
не се постигне согласност со оценката на функ-
ционерот, функционерот може спорното прашање 
да го изнесе пред извршниот совет. 

Одлуката на извршниот совет е задолжителна 
за работната заедница и за функционерот кој ра-
ководи со органот на управата. 

Член 240 

Решение за износот на месечната аконтација на 
личниот доход, како и за конечното утврдување на 
личниот доход според завршната сметка, издава 
функционерот кој раководи со органот на упра-
вата. 

Против решението од став 1 на овој член ра-
ботникот може да поднесе приговор до советот на 
работната заедница, во рок од осум дена од денот 
на приемот на решението. 

Член 241 

Собранијата на општините склучуваат опште-
ствен договор за утврдување на заеднички основи 
и мерила за усогласување на висината на личните 
доходи на работниците во општинските органи на 
управата и на функционерите кои раководат со 
тие органи и нивните заменици, во зависност од 
општественото значење на работите што овие ор-
гани ги вршат во остварувањето на своите права, 
должности и одговорности. 

2. Надоместоци, посебни додатоци и испратнина 

Член 242 

На работникот кој со креативен труд, со ино-
вација, рационализација или со друг вид творешт-
во или со вонреден придонес во извршувањето на 
задачите и работите на органот на управата во поз-
начителна мерка ќе придонесе за резултатите на 
трудот или за унапредувањето на работата на ор-
ганот, може да му се додели соодветен надоместок. 
Надоместокот се исплатува врз основа на утврдени 
критериуми во посебен правилник. Одлука за ва-
ков надоместок донесува советот на работната за-
едница. 

Член 243 

Во месечната аконтација на личниот доход вле-
гува и делот кој на работникот му припаѓа за по-
себните услови и природата на вршењето на рабо-
тите и задачите, а кој се исплатува како посебен 
додаток врз основа на пропис што го донесува из-
вршниот совет. 

Член 244 

Работникот на кого му престанува работниот 
однос поради заминување во пензија има право 
на испратнина, под услови и во висина утврдена 
со самоуправен општ акт на работната заедница, 
врз основа на општествен договор и самоуправна 
спогодба. 

3. Распределба на средствата за заедничка 
потрошувачка 

Член 245 

Работниците во работната заедница на орга-
нот на управата тргнувајќи од начелото на соли-
дарност, поблиску ги утврдуваат намените, усло-
вите и начинот на користење на средствата за за-
едничка потрошувачка, во согласност со утврдени-
те основи и мерила предвидени со општествен до-
говор и самоуправна спогодба, а особено: за стан-
бена изградба, за стручно образование и усовршу-
вање, за делумно покривање на трошоците за оп-
штествена исхрана, за делумно покривање на тро-
шоците за одмор и рекреација на работниците, за 
помош на семејството на умрен работник, како и 
за други потреби на заедничка потрошувачка. 

Паричните средства за заедничка потрошувач-
ка се водат на посебна сметка во рамките на фон-
дот за заедничка потрошувачка на работната за-
едница. 
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XI. РАБОТНИ ОДНОСИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОРГАНИТЕ НА 

УПРАВАТА 

1. Засновање на работен однос 
Член 246 

На работните односи на работниците во работ-
ните заедници на органите на управата се приме-
нуваат општите прописи кои се однесуваат на ра-
ботниците во основните организации на здруже-
ниот труд, доколку со закон не е поинаку опре-
делено. 

Член 247 
Работен однос во орган на управата може да 

заснова секој што ги исполнува следниве општи 
услови: 

— да е државјанин на СФРЈ; 
— да е полнолетен; 
— да е здравствено способен за вршење на оп-

ределени задачи и работи; 
— против него да не се води кривична по-

стапка; 
— да има стручна подготовка пропишана за 

вршење на соодветните работи и задачи. 
Во органот на управата не може да се врабо-

тува лице кое е осудено за кривично дело против 
социјалистичкото самоуправно општествено уреду-
вање и безбедноста на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, против самоуправува-
њето, службената должност и општествената соп-
ственост, на казна затвор во траење од најмалку 
една година, како и лице осудувано за друго кри-
вично дело извршено со умисла, ако му е изрече-
на казна затвор во траење од најмалку три години. 

Забраната од став 2 на овој член во случај на 
осуда на казната затвор до пет години, трае 5 го-
дини, а во случај на осуда на казната затвор над 
пет години — десет години, од денот на издржа-
ната, простената или застарената казна. 

По исклучок од одредбите на став 1 алинеја 2 
на овој член, работен однос во органот на упра-
вата може да заснова и лице кое наполнило 15 го-
дини живот за вршење на помошно-технички ра-
боти. 

Со општиот акт за систематизација на работи-
те и задачите и со закон можат да се утврдат и 
посебни услови за засновање на работен однос. 

Член 248 
Работен однос во органот на управата може 

да заснова стран државјанин или лице без држав-
јанство само по одобрение на Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија или органот што тој ќе го определи. 

Член 249 
Работниците кои непосредно ги извршуваат за-

коните и другите прописи, како и работниците кои 
работат на други стручни работи со кои се оства-
руваат функциите на органот на управата мораат 
да имаат пропишана стручна подготовка, а кога 
тоа посебно е определено и практика во соодвет-
ната струка односно служба. 

Работниците кои вршат работи од став 1 на 
овој член мораат да имаат најмалку средна струч-
на подготовка. 

Работниците овластени за донесување на ре-
шенија во управна постапка мораат да имаат нај-
малку виша стручна подготовка. 

Работниците кои работат на решавање на по-
сложени управни работи, на инспекциски работи, 
на подготовка на прописи и други акти за собра-
нието на општината односно на Републиката и 
нивните органи, како и на други работи и задачи 
чие вршење бара способност во изнаоѓање и раз-
работка на концепции, слободен избор на методот 
на работа и висок степен на самостојност во рабо-
тата мораат да имаат висока стручна подготовка. 

Под поимот стручна подготовка, во смисла на 
овој закон, се подразбира завршено средно, више 
и високо образование. 

Член 250 
Засновање на работен однос во орган на упра-

вата за вршење на задачите и работите од основ-
ната дејност на органот, како и за вршење на дру-
ги задачи и работи за кои тоа ќе се определи со 
актот за систематизација на работите и задачите, 
се врши врз основа на јавен конкурс, а за другите 
задачи и работи, врз основа на јавен оглас. 

По исклучок, без јавен конкурс односно јавен 
оглас се засновува работен однос за определено 
време до 3 месеци, ако поради итноста на потре-
бата не е можно да се спроведе јавен конкурс, 
односно постапка на јавно огласување, како и ра-
ботен однос за вршење на сезонски работи. 

Член 251 
Ако на јавниот конкурс не се пријават кан-

дидати или пријавените кандидати не ги испол-
нуваат условите конкурсот се повторува. 

Член 252 
Извршниот совет може да пропише за врше-

ње на одделни задачи и работи во органот на уп-
равата да се заснова работен однос и без јавен 
конкурс, односно јавен оглас, ако тоа го бара при-
родата на вршењето на задачите и работите или 
одговорноста за извршување на задачите и рабо-
тите или други посебни услови за работа. 

Член 253 
Раководните работници и работниците со по-

себни овлстувања, кои по истекот на времето на 
кое се назначени нема да бидат повторно назна-
чени, органот надлежен за назначување ги рас-
поредува без јавен конкурс во истиот орган или 
во друг орган на општината односно на Репуб-
ликата на работи и задачи кои одговараат на нив-
ната стручна подготовка, односно на работните спо-
собности. 

Ставот на овој член се однесува и на раковод-
ните работници кои се разрешени во сојузните ор-
гани, а се преземени од Републиката. 

Член 254 
Јавниот конкурс го спроведува конкурсна ко-

мисија. 
Конкурсната комисија ја образува советот на 

работната заедница. 
Конкурсната комисија е самостојна во рабо-

тата 
Член 255 

Конкурсот се објавува во средствата за јавно 
информирање. 

Огласот за конкурсот ги содржи општите и по-
себните услови за засновање на работен однос и 
рокот за поднесување на пријавите. 

Член 256 
Конкурсната комисија е должна да ги разгле-

да поднесените пријави и да го утврди редоследот 
во листата на кандидатите според условите што 
одделните кандидати ги исполнуваат, во рок од 15 
дена од денот на заклучување на конкурсот. 

Работата на конкурсната комисија е јавна. 
Конкурсната комисија води записник за сво-

јата работа. 

Член 257 
Функционерот кој раководи со органот на уп-

равата по прибавеното мислење од советот на ра-
ботната заедница, врши избор на кандидатите од 
предложената листа. 

Со актот за систематизација на работите и за-
дачите на органот на управата може да и опреде-
ли во постапката за избор на кандид.; тат за опре-
делени задачи и работи да се проверат стручните 
и другите способности на кандидатите. 

Ако се определи дека во постапката за избор 
на кандидатите ќе се врши проверка на нивните 
стручни и други способности тоа ќе се назначи во 
јавниот конкурс односно јавниот оглас. 
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Член 258 
За извршениот избор писмено се известуваат 

сите кандидати кои учествувале на конкурсот, во 
рок од 8 дена од денот кога е извршен изборот. 

Кандидатот кој смета дека постапката во врска 
со конкурсот не е спроведена во согласност со за-
кон или дека е избран кандидат кој не ги испол-
нува условите, може во рок од 15 дена од денот 
на доставувањето на известието за извршениот из-
бор да изјави жалба до извршниот совет, односно 
до органот што тој ќе го определи. 

Одлуката по жалбата е конечна. 

Член 259 
Огласувањето на условите за засновање рабо-

тен однос што не се заснова врз основа на јавен 
конкурс, се врши на начин со кој се обезбедува 
јавност во огласувањето. 

По истекот на рокот определен во јавниот ог-
лас, функционерот кој раководи со органот на уп-
равата врши избор од редот на пријавените кан-
дидати, по пријавеното мислење од советот на ра-
ботната заедница. За извршениот избор функцио-
нерот писмено ги известува сите кандидати во рок 
од 8 дена од денот на извршениот избор. 

Кандидатот кој смета дека постапката во врска 
со изборот на огласот не е спроведена согласно со 
закон или дека е избран кандидат кој не ги ис-
полнува условите, може во рок од 15 дена од де-
нот на доставувањето на известигто за извршениот 
избор да поднесе жалба до извршниот совет. 

Член 260 
За потребата од нови работници одлучува 

функционерот кој раководи со органот на управа-
та, по прибавено^ мислење од советот на работ-
ната заедница во рамките на општиот акт за сис-
тематизација на работите и задачите, под услов да 
се обезбедени финансиски средства. 

Член 261 
За правата, обврските и одговорностите, како 

и за работните односи на работниците во новоос-
нованиот орган на управата до самоуправното орга-
низирање на работниците во работната заедница, 
одлучува функционерот кој раководи со новоос-
нованиот орган на управата. 

Член 262 
Решението за засновање на работен однос и за 

распоредување на работникот на определени рабо-
ти и задачи во органот на управата го донесува 
функционерот кој раководи со органот на упра-
вата. 

Ако за засновањето на работен однос се врши 
врз основа на јавен конкурс односно јавен оглас, 
решението од став 1 на овој член се донесува по 
истекот на рокот предвиден за поднесување на 
жалба од страна на кандидатите кои учествувале 
на јавниот конкурс, односно кои се пријавиле врз 
основа на јавниот оглас, односно по донесувањето 
на решението по повод жалбата. 

Член 263 
Функционерот кој раководи со органот на уп-

равата, донесува односно издава решенија кои се 
однесуваат на правата, обврските и одговорности-
те на работниците од работен однос, ако со закон 
односно со одлука на собранието на општината, во 
согласност со закон, не е поинаку определено. 

2. Стручно оспособување и усовршување на 
работниците 

Член 264 
Стручното оспособување и усовршување на ра-

ботниците во органот на управата опфаќа оспосо-
бување на приправниците за вршење на работи и 
задачи и проверување на таа способност со пола-
гање на стручен испит, како и стручно оспособу-
вање и усовршување на работниците во текот на 
работата. 

Член 265 
Работниците во органот на управата имаат пра-

во и должност во текот на работата, со постојано 
надополнување на своите стручни знаења, да се 
усовршуваат заради успешно вршење на довере-
ните работи и задачи. 

Органот на управата е должен да утврди про-
грама за стручно оспособување и усовршување на 
работниците во согласност со своите работи и зада-
чи и начин на остварување на таа програма, како 
и да обезбеди услови за нејзино остварување. 

Органот на управата соработува по прашањата 
за стручно усовршување со високообразовните и 
научните организации. 

Член 266 
Во органот на управата во кој за вршење на 

определени работи и задачи е потребно посебно 
усовршување, што не може да се обезбеди со ре-
довна работа во органот, работниците можат да се 
упатуваат на стручно оспособување и усовршува-
ње по пат на дополнителни студии или со прак-
тична работа во соодветни организации во земјата 
или во странство, доколку во органот се обезбе-
дени посебни средства за оваа намена. 

Член 267 
За стручното оспособување и усовршување на 

работниците во органите на управата се обезбеду-
ваат средства во буџетот на општината, односно 
во републичкиот буџет. 

Извршниот совет ги утврдува условите за 
стручното оспособување и усовршување на работ-
ниците во органите на управата, кзко и начинот 
на користење на средствата од став 1 на овој 
член. 

3. Работно време, одмор и отсуство 

Член 268 
Полното работно време во органот на управата 

изнесува 42 часа во неделата. 
Работната недела трае најмалку пет работни 

дена. 
Извршниот совет го утврдува распоредот на 

работното време во органот на управата и може 
да уредува и други прашања во врска со работ-
ното време. 

Извршниот совет може да определи во оддел-
ни органи на управата во кои поради природата 
на работите и задачите се работи во смени и кога 
природата на работите и задачите бара поинаков 
распоред на работното време, распоредот на работ-
ното време да го определува функционерот кој ра-
ководи со оганот на управата, по прибавеното мис-
лење од советот на работната заедница. 

Органот на управата е должен, во согласност 
со утврдениот распоред на работното време, да 
обезбеди непрекината работа со странки. 

Член 269 
Распоредот на користењето на годишниот од-

мор го утврдува функционерот кој раководи со 
органот на управата тргнувајќи од потребите и за-
дачиве на органот на управата и работите и пот-
реби1 ^ на работникот, по прибавено™ мислење од 
совет *т на работната заедница. 

Член 270 
Работникот има право да отсуствува од рабо-

тата во случаите определени со закон и со самоуп-
равен општ акт. 

Одобрение за отсуство дава функционерот кој 
раководи со органот на управата. 



Гтр. 940 - Пр. 45 СЛУЖБЕ?! ВЕСНИК НА СРМ 31 декември 1980 

4. Распоредување на работниците 

Член 271 
Функционерот кој раководи со органот на уп-

равата може да одлучи работник во органот на 
управата да се распореди на други работи и зада-
чи кои одговараат на неговата стручна подготов-
ка, односно работна способност стекната со работа, 
во согласност со општиот акт за систематизација 
на работите и задачите. 

Работниот однос во органот на управата може 
да се заснова без јавен конкурс односно јавен 
оглас и со работник од друг орган на управата, 
ако за тоа се спогодат функционерите кои раково-
дат со тие органи на управата и ако со тоа се со-
гласи работникот. 

Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член 
функционерот кој раководи со органот на управата 
одлучува по прибавеното мислење од советот на 
работната заедница. 

Член 272 
Функционерот кој раководи со органот на уп-

равата, по прибавеното мислење од советот на ра-
ботната заедница може, кога потребата на работата 
тоа го бара и додека трае таа потреба, да распо-
реди работник со негова согласност на работи и 
задачи за чие извршување се бара пониска струч-
на подготовка од онаа што работникот ја има, а 
најдолго за шест месеци. 

Во случај од став 1 на овој член, работникот 
има право на личен доход кој би го остварил да 
работел на работи и задачи на кои дотогаш бил 
распореден, ако тоа за него е поповолно. 

Член 273 
Ако работникот не ги врши на задоволителен 

начин работите и задачите, функционерот кој ра-
ководи со органот на управата може да го распо-
реди, без негова согласност, на други работи и 
задачи кои одговараат на неговата работна спо-
собност. 

Решението за распоредување на работникот, 
во случај од став 1 на овој член, го донесува функ-
ционерот кој раководи со органот на управата, по 
претходно прибавеното мислење од комисијата за 
оценка на работата на односниот работник, што 
ја образува функционерот, по прибавено мислење 
од советот на работната заедница. 

Членовите на комисијата мораат да имаат нај-
малку ист степен на стручна подготовка како и 
работникот од став 1 на овој член. 

Против решението од став 1 на овој член ра-
ботникот може да изјави жалба до извршниот 
совет. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

На работникот кој нема да прифати да ги из-
вршува работите и задачите на кои е распореден, 
му престанува работниот однос во органот на уп-
равата. 

5. Заштита при работа 

Член 274 
Функционерот кој раководи со органот на уп-

равата го определува начинот на спроведување и 
организирање на заштитата при работата и права-
та, должностите и одговорностите на работникот 
во врска со заштитата при работата, врз основа 
на мислење на советот на работната заедница, во 
согласност со закон. 

6. Дисциплинска одговорност на работниците 

Член 275 
Работникот е дисциплински одговорен за пов-

реда на работните обврски и други повреди на ра-
ботната дисциплина, кога повредата ќе ја направи 
по своја вина, а посебно ако доверените работи и 

задачи не ги врши совесно и уредно, ако не се 
придржува кон законот и другите прописи или кон 
правилата за однесување за време на работата или 
во врска со работата. 

Член 276 
Кривичната одговорност и одговорноста на ра-

ботниците за стопански престап и прекршок не ја 
исклучува дисциплинската одговорност на работ-
ниците, ако истото дејство претставува повреда на 
работните обврски. 

Член 277 
Со самоуправен општ акт на работната заед-

ница на органот на управата се определува кои 
повреди на работните обврски и другите повреди 
на работната дисциплина претставуваат потешка 
или полесна повреда на работната обврска. 

Член 278 
Мерките за повредите на работните обврски ги 

изрекува дисциплинска комисија во органот на уп-
равата. 

Дисциплинската комисија ја избира работната 
заедница на органот на управата од редот на чле-
новите на работната заедница. 

Со самоуправен општ акт на работната заедни-
ца се определува составот и начинот на работа на 
дисциплинската комисија. 

Член 279 
Против решението на дисциплинската комисија, 

со кое е изречена мерка за повреда на работните 
обврски, може да се изјави жалба до второстепе-
ната дисциплинска комисија, која се образува при 
извршниот совет. Жалбата се поднесува во рок 
од 15 дена од денот на доставувањето на реше-
нието. 

Решението по жалбата е конечно. 
Жалба против решението на дисциплинската 

комисија може да изјави и синдикатот. 

Член 280 
Второстепената дисциплинска комисија се сос-

тои од претседател и четири члена. Претседателот 
и членовите на комисијата имаат заменици. Прет-
седателот на комисијата, два члена и нивни заме-
ници ги именува извршниот совет, а по еден член 
на комисијата и негов заменик делегираат работ-
ната заедница на органот на управата и синдика-
тот. 

Член 281 
Работникот може да биде привремено оддале-

чен од работата и од органот на управата во слу-
чаите утврдени со закон. 

Решението од став 1 на овој член го донесува 
функционерот кој раководи со органот на управата. 

7. Права на работниците во случај на укинување 
на работите и задачите и укинување на органот 

Член 282 
Ако со општиот акт за организација и работа 

на органот на управата и општиот акт за систе-
матизација на работите и задачите во органот на 
управата се укинат одделни работи и задачи пора-
ди намалување на обемот на работата, работни-
ците кои работеле на односните работи и задачи 
ќе се распоредат на други работи и задачи што 
одговараат на нивната стручна подготовка, однос-
но работна способност стекната со работа во исти-
от орган на управата. 

Ако работникот не биде распореден на други 
работи и задачи според став 1 на овој член, из-
вршниот совет го распоредува работникот на ра-
бота во друг орган на управата или стручна служ-
ба, според стручната подготовка и работната спо-
собност стекната со работа. 

Додека не се распоредат на други работи и 
задачи, правата од работниот однос работниците 
од став 1 на овој член, ги остваруваат во органот 
на управата во кој дотогаш работеле. 
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На работниците од став 1 на овој член, додека 
се ^распоредени, можат да им се доверуваат оп-
ределени работи во органот на управата во кој ги 
остваруваат правата од работниот однос, што одго-
вараат на нивната стручна подготовка односно ра-
ботната способност стекната со работа. 

Член 283 
Органите на управата во чиј делокруг преми-

нуваат работите на укинатиот орган на управата 
ќе ги преземат работниците кои работеле во тие 
органи со денот на донесувањето на актот за уки-
нување на тие органи. 

На работниците кои нема да бидат преземени 
односно распоредени во смисла на став 1 на овој 
член ќе им престане работниот однос во соглас-
ност со закон. 

Работниците од став 2 на овој член ги оства-
руваат своите права кај органот односно службата 
што ќе ја определи извршниот совет. 

За работниците од став 2 на овој член кои има-
ат до 15 години работен стаж отказниот рок из-
несува шест месеци, а за работниците со подолг ра-
ботен стаж — една година. 

На работникот кој има најмалку 30 години 
пензиски стаж (маж) односно 25 години пензиски 
стаж (жена), без негова согласност не може да му 
престане работниот однос цо основот од став 2 на 
<Јрој член. 

Извршниот совет или органот што тој ќе го 
определи може работниците на кои се однесуваат 
одредбите од ставовите 2 и 5 на овој член да ги 
распореди на работа во други органи на управата 
и стручни и други служби на советот, на работи 
и задачи што одговараат на нивната стручна под-
готовка. Ако работникот не ги прифати понуде-
ните работи и задачи му престанува работниот 
однос. 

Член 284 
Решение за престанување на работниот однос 

на работник во органот на управата донесува 
функционерот кој раководи со органот на упра-
вата. 

Против решението за престанување на работ-
ниот однос, работникот има право на жалба до 
извршниот совет во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението. 

8. Заштита на правата на работниците 

Член 285 
Работникот има право на приговор против се-

кое решение со кое се одлучува за неговите права 
и должности во врска со работниот однос во рок 
од 15 дена од денот на приемот на решението, 
доколку со овој закон не е поинаку определено. 

Органот што го донел решението против кое 
е поднесен приговор е должен да ги разгледа на-
водите во приговорот и да донесе решение. 

Решението кое се донесува по повод поднесе-
ниот приговор е конечно. 

Против конечните одлуки донесени од страна 
на самоуправните и други органи, работникот има 
право и на заштита на своите самоуправни права 
пред судовите на здружениот труд, во согласност 
со закон. 

ХИ. ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОВОЈ 
ЗАКОН НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ, СЛУЖБИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКАТА 

Член 286 
Одредбите на овој закон се применуваат и на 

органите на државната управа на градските заед-
ници. 

Член 287 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

самостојноста и одговорноста на органите на уп-
равата, законитоста, јавноста на работата, обез-
бедувањето на начелата на рамноправност на ја-
заците и писмата на народите и народностите, од-
носите на органите на управата спрема собранието 
на општината односно на Републиката, правата, 
обврските и одговорностите во вршењето на служ-
бата, доходот на работната заедница на органот на 
управата, самоуправните права, обврски и одговор-
ности на работниците во работните заедници во 
органите на управата и работните односи на ра-
ботниците во работните заедници на органите на 
управата, согласно се применуваат на работните 
заедници на судовите, јавните обвинителства, оп-
штествените правобранители на самоуправувањето, 
јавните правобранителства, казнено-поправните ус-
танови, органите за водење на постапката по пре-
кршоците, службата за правна помош на општи-
ната и на Службата за општествено книговодство, 
доколку со закон не е поинаку определено. 

Одредбите од став 1 на овој член согласно се 
применуваат и на стручните и други служби на 
собранието на општината односно на Републиката 
и на нивниот извршен совет, како и на службите 
на Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и Уставниот суд на Македонија. 

Член 288 
Надлежноста на извршниот совет определена 

со овој закон во однос на службите од став 2 на 
овој член ја врши органот што ќе го определи со-
бранието на општината, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, односно Претседа-
телството на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија го уредува канцела-
риското работење на органите на управата и на 
организациите и заедниците што вршат јавни ов-
ластувања. 

XIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 289 
Со парична казна од 2000 до 8000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во органот 
на управата: 

— ако на работа прими работник кој не ги 
исполнува пропишаните услови (член 247); 

— ако во пропишаниот рок писмено не го из-
вести секој пријавен кандидат за одлуката кој од 
пријавените кандидати е примен на работа (член 
258); 

— ако распореди работник на работи и задачи 
спротивно на одредбите од член 271 до член 273 
на овој закон; 

— ако го оддалечи работникот од работа или 
од органот спротивно на закон. 

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 290 
Стручната подготовка што им е призната на 

работниците според Законот за јавните службе-
ници и прописите донесени врз основа на тој закон 
им се признава и според овој закон за работа на 
соодветни работи и задачи. 

Член 291 
Работниците кои со денот на влегувањето во 

сила на овој закон се наоѓаат на работа во орга-
ните на управата, а немаат стручна подготовка 
пропишана со закон за соодветните работи и за-
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дачи или на мои стручната подготовка не им е 
призната според член 290 на овој закон, ќе се рас-
поредат на други работи и задачи според стручна-
та подготовка што ја имаат. 

Ако нема слободни соодветни работи и задачи, 
на работниците од став 1 на овој член им преста-
нува работниот однос во рок што Не го определи 
собранието на општи лата односно на Републиката, 
а кој не може да биде подолг од четири години 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 292 
По исклучок од член 249 на овој закон, работ-

никот со 35 години пензиски стаж (маж) односно 
30 години пензиски стаж (жена) исполнет на де-
нот на влегувањето во сила на овој закон кој нема 
потребна стручна подготовко, може и понатаму да 
остане на работите и задачите на кои се наоѓал. 

Член 293 
Статутите на работните заедници на органите 

на управата ќе се донесат во рок од 6 месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон, а са-
моуправните општи акти ќе се усогласат со одред-
бите на овој закон во рок од една година од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 294 
Извршните совети во рок од 3 месеци од денот 

на влегувањето во сила на овој закон ќе ги утвр-
дат општите начела за внатрешна организација на 
органите на управата. 

Член 295 
Функционерот кој раководи со органот на уп-

равата е должен да го донесе општиот акт за ор-
ганизација и работа на органите ка управата и оп-
штиот акт за систематизација на работите и зада-
чите на органот на управата, во согласност со од-
редбите на овој закон, во рок од три месеци од 
денот на утврдувањето на општите начела од член 
294 на овој закон и да ги достави на согласност до 
извршниот совет. 

Член 296 
Функционерот кој раководи со органот на уп-

равата е должен во рок од 30 дена од денот на до-
несувањето на општиот акт за организација и ра-
бота на органот на управата и општиот акт за 
систематизација на работите и задачите во орга-
нот на управата, да изврши распоредување на ра-
ботниците во органот на управата на работите и 
задачите според нивната стручна подготовка. 

Работникот кој се наоѓа на работа во органот 
на управата на денот на влегувањето во сила на 
овој закон, ако согласно со став 1 на овој член не 
биде распореден на работи и задачи, останува не-
распореден и на него се применуваат одредбите 
од член 282 на овој закон. 

Член 297 
Со денот на влегувањето во сила на овој закзн 

престануваат да важат: 
1. Законот за републичката управа („Службен 

весник на СРМ" број 17/65 и 16/69); 
2. Законот за самоуправување и работни одно-

си во органите на управата („Службен весник 1:а 
СРМ" број 28/65 и 42/67); 

3. Законот за средствата за работа на органите 
на управата ^ („Службен весник на СРМ" број 
29/73) и 

4. Законот за начелата на организација на оп-
штинските органи на управата („Службен весник 
на СРМ" број 12/66). 

Член 298 
Овеј закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

558. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 24, член 

338 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и член 90 став 2 од Законот 
за редовните судови („'Службен весник таа СРМ", 
бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
•одржана на 23 декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ — ПОРОТНИЦИ НА ВР-
ХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, СТОПАНСКИ-
ОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА, ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ 

И ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОЈП 

I 

За судии поротници на Врховниот суд на Ма-
кедонија се избираат: 

Општина Берово 
Чичаковски Брѓит:а, мглпикспи инженер, вра-

ботен во ОЗТ „Истоктранс" ООЗТ „АТШ" — Берово. 
Општина Битола 
Георгиевска Аница, професор, вработена во 

Гимназијата „Јосип Е:оз Тито" — Битола, 
Петковски Владо, лекар, вработен во Меди-

цинскиот центар — Битола, 
Бендев Стојан, пензионер, живее на булевар 

4 Мај" 65-а — Битола, 
Та ичевска Лилјана, индивидуален земјоделец 

од е. Лопатица — Битолско. 

Општина Валандово 
Димова Васка, технолог, вработена фо ЗК „Ли-

ска Река", ООЗТ Производство и преработка — 
Валандово. 

Општина Виница 
Бојаџиски Благој, директор во ТП „Илинден" — 

Виница. 

Општина Делчево 
Ивановски Мирко, вработен во XI градилиште 

— Делчево. 

Општина Кавадарци 
Стојанов Перо, секретар на Комисијата за ис-

питување на потеклото на имотот — Кавадарци. 

Општина Карпош 
Андоновска Здравка, има завршено филолош-

ки факултет, вработена во Заводот за школство на 
град Скопје. 

Општина Кисела Вода — Скопје 
Белковска Марина, фризерка со свој салон на 

ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 5 влез 1/Д2 — Скопје. 

Општина Крива Паланка 
Китановски Стојмир, вработен во Рудници за 

олово и цинк во изградба „Тораница" — Крива 
Паланка. 

Општина Кратово 
Коцевски Стојчо, ВК градежен работник, вра-

ботен во „Силекс" — Кратово. 

Општина Крушево 
Марковски Благоја, кројач, со стан на ул. „То-

ме Никле" 78 — Крушево. 

Општина Кочани 
Манасиева Љубица, вработена како секретар во 

ОСИЗ за непосредна детска заштита — Кочани. 

Општина Куманово 
Абдулахи Мустафа, ВКВ работник, вработен во 

Фабриката за заварени цевки и профили „11 Ок-
томври" — Куманово. 
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Општина Македонски Брод 
Иваноски Милован, ВКВ механичар, вработен 

во Шумското стопанство „Сандански" — Македон-
ски Брод. 

Општина Неготино 
Димова Нада, педагог, раководител на детска 

градинка — Неготино. 

Општина Охрид 
Азизоски Асим, правник, вработен во Инсти-

тутот за просторно планирање — Охрид. 

Општина Прилеп 
Везенкоска Новица, дипл. економист — Прилеп. 

Општина Радовиш 
Атанасова Коцка, КВ работник, вработена во 

„Астибо" — Радовиш. 

Општина Ресен 
Ќоропановски Владе, дипл. економист, дирек-

тор на Ф-ка „Алгрета" — Ресен. 

Општина Свети Николе 
Тасевска Македонка, архивар, вработена во 

ЗИК „Овче Поле" — Свети Николе. 

Општина Струга 
Милошески Ангелко, директор на Училиштето 

„Браќа Миладиновци" — Струга. 

Општина Тетово 
Осман Имери, директор на ОУ „Зуфер Мусиќ" 

— Тетово. 

Општина Титов Велес 
Каров Љубомир, вработен во ГП „Младост" — 

Титов Велес. 

Општина Центар — Скопје 
Давчевски Панзо, ВКВ работник во Универ-

зитетската печатница — Скопје. 

Општина Чаир — Скопје 
Арсовски Душко, вработен во Претседателст-

вото на Градскиот комитет на СК — Скопје. 
Општина Кичево 
Бајрами Касум, непосреден производител, Дол-

но Страгомишта — Кичево. 
Општина Гевгелија 
Николова Гонца, педагог, вработена во ЦОУ 

„Петар Мусев", Б о г д а н и — Гевгелија. 
Општина Демир Хисар 
Ристо Таловски, дипломиран правник, секретар 

на Собранието на општина Демир Хисар. 
Општина Пробиштип 
Тодор Аксентиев, раководител на јамомерство 

во Рудници за олово и цинк „Злетово" — Пробиш-
тип. 

Општина Струмица 
Тасева Аница, педагог во ЦОУ „Маршал Тито" 

— Струмица. 
Општина Дебар 
Баланца Рамазан, технички директор во Ин-

дустријата за теписи „Новост" — Дебар. 
Општина Гази Баба — Скопје 
Стојмен Величковски, дипл. правник, живее на 

ул. „Јани Лукроски" К4 ст. 29 — Скопје. 
Општина Штип 
Михаилова Љубица, вработена во Училиштето 

„Тома Арсов" — Штип, 
Грнева Марија, вработена во Библиотеката „Го-

це Делчев" — Штип, 
Арсов Ристо, пензионер од Штип, 
Арсов Стојан, вработен во Стопанската банка 

— Штип. 
Општина Гостивар 
Бедри Османи, вработен во СИЗ за пасишта и 

утрини — Гостивар. 

II 

За судии поротници на Стопанскиот суд на 
Македонија се избираат: 

Општина Берово 
Трајановски Илија, дипл. инж., вработен во 

ООЗТ „Огражден" — Берово. 

Општина Битола 
Христовски Благој, службеник, вработен во 

СИЗ за физичка култура — Битола, 
Димитрова Деса, службеник, вработена во За-

водот за рехабилитација — Битола, 
Талевски Илија, работник, вработен во ЗИК 

„Квасара" — Битола. 

Општина Валандово 
Андонов Ѓорги, технолог, вработен во ООЗТ 

„Производство и преработка" — Валандово. 

Општина Виница 
Чаршавски Димитар, член на Советот на Ре-

публиката. 
Општина Делчево 
Христов Методи, дипл. инж. технолог, врабо-

тен во ОЗТ „Фротирка" — Делчево. 

Општина Кавадарци 
Стојанов Јове, пензионер од Кавадарци. 

Општина Карпош — Скопје 
Јовановски Александар, машински техничар, 

вработен во Рудници и железарница „Скопје" — 
Скопје. 

Општина Кисела Вода — Скопје 
Андоновски Петар, наставник во ОУ „Кузман 

Шапкарев" — Драчево — Скопје, 
Ивановски Благоја, пензионер, живее на ул. 

„Емил Зола" бр. 3/3 — Скопје, 
Ацевски Борче, хемиски техничар, вработен во 

РЗ Заеднички служби „Стаклара" —? Скопје, 
Петковски Гоче* ВКВ машинбравар, вработен 

во „Стаклара" — Скопје, 
Петковски Драгољуб, КВ работник, вработен 

во ООЗТ „Дрвопласт" — Скопје, 
Вирановски Ангеле, КВ работник, вработен во 

ЖТО, ООЗТ Влеча на возови — Скопје. 

Општина Крива Паланка 
Антоновски Божин, дипл. економист, вработен 

во ООЗТ „Пролетер" — Крива Паланка. 

Општина Кратово 
Димитровски Веселин, КВ работник, вработен 

во „Треска" — Шумско стопанство — Кратово. 

Општина Крушево 
Стој чески Александар, ВКВ текстилен работ-

ник, вработен во ОЗТ „Илинденка" — Крушево. 
Општина Кочани 
Арсов Илија, дипл. шумарски инженер, врабо-

тен во РО „Борис Кидрич" — Кочани. 

Општина Куманово 
Јонузи Мино, КВ работник, вработен во „Во-

достопанство" — Куманово, 
Цветковска Правда, дипл. економист, вработе-

на во ФЗЦ „11 Октомври" — Куманово, 

Општина Македонски Брод 
Максимовски Перо, вработен во Тутунскиот 

комбинат „Треска" — Македонски Брод. 

Општина Неготино 
Јовановски Митко, дипл. економист, вработен 

во „9 Мај" — Неготино. 

Општина Охрид 
Јовчевски Стојан, дипл. економист, вработен во 

ГРО „Трудбеник", 
Голабоска Нада, дипл. правник, вработена во 

ООЗТ „Херој Тоза Драговиќ" — Охрид. 



Стр. 4)944 — Бр. 45 СЛУЖБЕН ВЕСНИК ИА СРМ 31 декември 1980 

Општина Прилеп * 
Стеванове™ Кире, вработен во Тутуновиот 

комбинат Прилеп, 
Николоска Лилјана, вработена во ДИК „Црн 

бор" — Прилеп, 
Дамески Илија, ВКВ машинбравар — Прилеп. 

Општина Радовиш 
Дединец Коце, со БСП, вработен во Рудникот 

-Бучим" — Радовиш. 

Општина Ресен 
Чаушевски Ѓорѓи, секретар во „Југотутун" — 

Ресен. 1 
Општина Свети Николе 
Стефанов Борис, ВКВ механичар, вработен во 

ЗИК „Овче Поле" — Свети Николе. 

Општина Струга 
Хиохи Трајан, со БСП, секретар во „Електро-

Струга" — Струга. 

Општина Тетово 
Соколоска Вера, секретар во ОУ „Маршал Ти-

то" — Тетово, 
Хавзи Себрахими, пензионер, живее на ул. 

„Никола Тесла" бр. 11 — Тетово. 

Општина Титов Велес 
Јордан Маџаров, вработен во Хемиската ин-

дустрија — Титов Велес, 
Марика ѓорѓиева, вработена во Ф-ка за пор-

целан и керамички плочки „Борис Кидрич" — 
Титов Велес. 

Општина Центар — Скопје 
Велковски Петар, ВКВ работник, вработен во 

Тутуновиот комбинат „Благоја Деспотовски Шо-
вељ" — Скопје, 

Митков Тодор, дипл. правник, вработен во ОЗТ 
Водостопанство — Скопје, 

Тасевска 01лга, новинар, вработена во Геолош-
киот завод на СР Македонија — Скопје. 

Општина Чаир — Скопје 
• Деари Вера, КВ шивачка, вработена во „Ско-

тске" — Скопје, 
* Петровски Томислав, ВКВ работник, вработен 

во „Илинден" — Скопје, 
Радосавлевиќ Павлина, педагог, вработена во 

ОУ „Рајко Жинзифов" — Скопје, 
Шукри Сулејман, КВ работник, вработен во 

„Скотекс" — Скопје, 
Пулејковски Павле, вработен во „Македонија-

пат" — Скопје, 
Пупранику Мухамед, вработен во „Макоплод" 

- Скопје. 

Општина Кичево 
Србиноски Стојмир, вработен во ООЗТ ДИК 

„Копачка" — Кичево. 

Општина Гевгелија 
Стоилов Петар, земјоделски техничар, вработен 

во „Цвет" — Гевгелија. 

Општина Демир Хисар 
Ристо Касаповски, секретар во Трговското прет-

пријатие „Бигла" — Демир Хисар. 

Општина Пробиштип 
Саво Спасов, дипл. земјоделски инженер, ди-

ректор на ООЗТ ЗИК „Куманово" — Пробиштип. 

Општина Струмица 
Илиев Станко, дипломиран правник, вработен 

во Треска — Струмица. 

Општина Дебар 
Туркеши Абиб, вработен во Ф-ка за гипс „Ра-

дика" — Дебар. 
Општина Гази Баба — Скопје 
Решид Решидовски, со БСП, со стан на ул. 

„Коце Металец" Железара — Скопје, 

Горѓи Псј ановски, со БСП, со стан на ул. „То-
шо Караџа" 23/Ш Автокоманда — Скопје, 

Етем Сулејмани, со БСП, со стан во с. Инџи-
ково, 

Елица Донева, БСП, дипл. хемичар со стан на 
ул. „Зеничка" бр. 4-а — Скопје, 

Тодорка Спасовска, вработена во Македонски 
фолклор — Скопје, 

Ацо Костовски, вработен во ФАС „11 Октом-
ври" — Скопје. 

Општина Штип 
Кралев Панче, пензионер од Штип, 
Каева Бистра, вработена во „Астибо" — Штип, 
Бораниски Димитар, пензионер од Штип. 

Општина Гостивар 
Незири Исмаил, вработен во Ф-ка „Силика" — 

Гостивар, 
Антеска Наташа, правник, живее на ул. „Нико-

ла Тесла" бб — Гостивар. 

III 

За судии поротници на Окружниот суд во Би-
тола се избираат: 

Општина Битола 
Дрзовски ѓорѓи, пензионер, со стан на ул. „Пр-

ва бригада" бр. 2 — Битола, . 
Георгиевски Јове, ВКВ работник, вработен во 

ОЗТ Шекерана — Битолау 
ух диевски Томе, ВКВ бравар, вработен во 0 3 1 

Шекерана — Битола, 
Борисова Мица, службеник, вработена во ОЗТ 

Пивара — Битола, 
Петковски Таки, машински инженер, вработен 

во ОЗТ Шекерана — Битола, 
Брдаровски Мирко, вработен во ОЗТ Млекара 

— Битола, 
Ташов Кирил, ВКВ работник, вработен во 

Иднина" — Битола, 
Таловска Даница, работник — Битола, 
Ѓуровска Славица, КВ работник — Битола, 
Спирова Вера, службеник — Битола, 
Шердвиковски Цветко, ВКВ моделар, врабо-

тен во „Иднина" — Битола, 
Јовановски Максим, ВКВ работник — Битола, 
Јордановски Кире, ВКВ механичар — Битола, 
Наневски Борче, службеник — Битола, 
Цветкова Весела, КВ работник, вработена во 

„Прогрес" — Битола, 
анастасова Павлина, КВ работник — Битола 
Мишева Лилјана, книговодител — Битола, 
Погачева Злата, КВ работник — Битола, 
Таневски Илија, ВКВ работник — Битола, 
Христовски Ѓорги, КВ работник, вработен во 

„Југотутун" — Бивола, 
Кочовски Стефан, техничар — Битола, 
Талевска Драга, КВ работник — Битола, 
Николова Љубица, КВ шивачка, вработена во 

„Битолатекс" — Битола, 
Органџиева Тодорка, КВ плетачка — Битола 
Митревски Богоја, КВ работник, вработен во 

„Битолатекс" — Битола, 
Гулевски Столе, КВ работник, вработен во „Ви-

то латекс" — Битола, 
Цветкова Љубица, К!В работник, вработена во 

„Битолатекс" — Битола, 
Станковска Зора, КВ работник, вработена во 

Ф-ка „Пелистер" — Битола, 
Поповски Павле, ВКВ работник, вработен во 

Ф-ка „Пелистер" — Битола, 
Бабачев Гиго, ВКВ работник, вработен во Ф-ка 

„Пе листер" — Битола, 
Петковски Владо, правник, вработен во Ф-ка 

за свилени тќаенини „Илинден" — Битола, 
Јанковски Никола, референт по продажба — 

Битола, 
Наумовски Иванчо, технолог — Битола, 
Аљушевски Ирфан, вработен во ГП „Гранит" 

— Битола, 
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Илиевски Алија, пензионер од Битола, 
Јоновски Богоја, пензионер, с?о стан на ул. „Пи-

ту Гули" 31 — Битола, 
Нанчо Живко, пензионер, со стан на ул. „Јорг. 

Камен" број 1 — Битола, 
Петровски Јосиф, градеж, техничар, со стан 

на ул. „Крушевска" број 19 — Битола, 
Поповски Коста, машинист — Битола, 
Савевски Ацо, шеф на сметководство, живее 

на ул. „Хр. Узунов" бр. 30 — Битола, 
Христова Цветанка, шивачка, живее на ул. 

„Даме Груев" 39 — Битола, 
Алексоски Јове, град. техничар, живее на ул. 

„Питу Гули" бр. 30 — Битола, 
Јовчевски Петар, финан. работник, со стан на 

ул. „Солунска" 2-6 — Битола, 
Мандиќ Драгица, пресметков. работник, со стан 

на ул. „Партизанска" бб. — Битола. 

За судии поротници за судење на малолетници 
се избираат: 

Општина Битола 
Дораковски Перб, социјален работник, вработен 

во СИЗ за социјална заштита — Битола, 
Гагачев Ристо, социолог, вработен во Историс-

киот архив — Битола, 
Марковска Ружа, педагог, вработена во устано-

ва За предучилишна возраст — Битола, ' 
Медровски Спасе, социолог, вработен во Виша-

та педагошка академија — Битола, 
Ангеловска Љубица, социјален работник, вра-

ботена во „Жито-БитоЛа" — Битола, 
Аслами Рамиз, просветен работник, вработен 

во ОУ „Никола Тесла" — Битола, 
Сани Емин, просветен , работник, вработен во 

ОУ „Никола Тесла" — Битола, 
Христова Цветанка, соц. работник, вработена 

во Медицинскиот центар — Битола, 
Михај левски Симе, невропсихијатар, вработен 

во Медицинскиот центар — Битола, 
Русомарова Љупка, просветен работник, врабо-

тена во ОУ „Трифун Пановски" — Битола. 

Општина Крушево 
Мандиловска Рада, со БСП, вработена во ООЗТ 

„Нико Дога" — Крушево, 
Зекироски Џемаил, земјоделец, живее во село 

Пресил, 
Петроски Томо, ВКВ тутунски работник, вра-

ботен во ООЗТ „Нико Дога" — Крушево. 
За судија поротник за судење на малолетници 

се избира: 
Атанасоски Спиро, вработен во ОЗТ „Илинден" 

— Крушево. 

Општина Охрид 
Костоски Горѓи, индивидуален земјоделец — 

Охрид, 
Коруновска Јелена, со виша комерцијална шко-

ла, вработена во ^Охридска трговија" — Охрид, 
Резак Резана, наставник во Основното учи-

лиште „Братство-единство" — Охрид, 
Петреска Драгица, инженер-технолог, вработе-

на во „Отекс" — Охрид, 
Крлеска Лилјана, професор во ЕМУЦ „Тито" 

— Охрид, 
Муамер Кули, наставник .во Основното учи-

лиште „Братство-единство" — Охрид, 
Шапкароска Блага, со БСП, вработена во „Хе-

рој Тоза Драговиќ" — Охрид, 
Велиновска Славица, со БСП, вработена во ГРО 

->'Трудбеник" — Охрид, 
Нечкоски Горѓи, со БСП, вработен во ГРО 

„Трудбеник" — Охрид, 
Нечески Здравко, КВ трговски работник, вра-

ботен во „Лихнида" — Охрид. 
За судии поротници за судење на малолетници 

се избираат: 
Блажески Дејан, дипломиран социјален работ-

ник, вработен во Центарот за социјални работи — 
Охрид, 

Митаноска Билјана, со БСП, педагог во ЦОУ 
„Христо Узунов" — Охрид. 

Општина Прилеп 
Талески Димче, вработен во Тутунското здру-

жение — Прилеп, 
Гаџоски Живко, самостоен занаетчија — При-

леп, 
Јованоски Ратко, пензионер, со стан на ул. „Ва* 

сил Главинов" бр. 2 — Прилеп, 
Симоноски Ѓорѓија, пензионер од Прилеп, 
Илиоски Илија, со средно економске училиште 

— Прилеп, 
' Камчески Стеван, со БСП, директор во „Кому-

налец" — Прилеп, 
Василески Славко, со ССП, раководител во ДИК 

„Црн бор" — Прилеп, 
Костоска Вера, вработена вк> ф-ка „Микрон" 

— Прилеп, 
Екловер Слободанка, со БСП, началник на Од-

делението за комунално-правни односи на Собра-
нието на општина Прилеп, 

Дукоски Серафим, наставник во ОУ „Гоце Дел-
чев" — Прилеп, 

Сивески Сиве, со БСП, вработен во Градежното 
претпријатие „Прилепец" — Прилеп, 

Плашеска Домника, судија во Општинскиот суд 
во Прилеп. 

За судии поротници за судење на малолетници 
се избираат: 

Стојаноски Горѓи, секретар на Центарот за со-
цијални работи — Прилеп, 

Цветаноска Вера, раководител на Предучилиш-
ната установа „Наша иднина" — Прилеп, 

Михај лоска Ленче, со виша школа за социјал-
ни работници — Прилеп. 

Општина Ресен 
Тасевска Лилјана, вработена како секретар во 

„Преспа-турист" — Ресен, 
Муарем Мамушлари, пензионер од е. Наколец, 
Беровски Елес, ВКВ електромотор, вработен 

во ООЗТ „Светлост" — Ресен. 
За судија поротник за судење на малолетници 

се избира: 
Стојановски Горѓи, директор на Центарот за со-

цијални работи — Ресен. 

Општина Струга 
Богоевски Бошко, пензионер, со -стан на ул. 

„Партизанска" бр. 29-а — Струга, 
Даскалоски Бранко, секретар на СИЗ за врабо-

тување — Струга, 
Каба Севди, со БСП, референт во Собранието 

на општина Струга, 
Павлески Силјан, вработен во Стопанската 

банка — Струга. 
За судии поротници за судење на малолетници 

се избираат: 
Бактеши Рејсул, професор во Основното учи-

лиште „Башкими" село Делогожда — Струга, 
Кукоски Благоја, со БСП, стручен политички 

работник во ОК на ССРНМ — Струга. 

Општина Демир Хисар 
Цветко Кузмановски, дипломиран правник, се-

кретар на Извршниот совет на Собранието на оп-
штина Демир Хисар, 

Спиро Томевски, дипл. економист, книговодител 
во Основната СИЗ за здравство и здравствено оси-
гурување <— Демир Хисар, 

Риза Касаповска, дипл. економист, референт за 
план и анализа во Органот на управата на Собра-
нието на општина Демир Хисар. 

За судија поротник за судење на малолетници 
се избира: 

Добри Радевски, началник на Одделението за 
општа управа и општествени служби во Органот на 
управата на Собранието на општина Демир Хисар. 
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За судии поротници на Окружниот суд" во 
Скопје се избираат: 

Општина Валандово , 
Органџиев Владо, земјоделски техничар, вра-

ботен во ЗК „Анска Река", ООЗТ — Производство 
и преработка, р.е. Лозарство — е. Пирава, 

Лазова Трена, работник во Стопанска банка 
Експозитура — Валандово, 

Узунов Ристо, КВ работник, работи како при-
ватен занаетчија — шивач во Валандово. 

За судија поротник за судење на малолетници 
се избира: 

Стојановски Јордан, со ВСП, професор "во Гим-
назијата „ Гоце Делчев" — Валандово. 

Општина Кавадарци 
Марковски Боро, вработен во ОК на ССРНМ 

— 'Кавадарци, 
Стоез Диме, пензионер од Кавадарци. 

Општина Карпош — Скопје 
Јоноска Златка, економист, вработена во 

„Електро-Скопје" — Скопје, 
Ивановски Цветан, дипл. правник, пензионер, со 

стан на ул. „Иван Аговски" бр. 1/Ш/9 — Скопје, 
Дава Енвер, бравар, вработен во Рудници и 

железарница, „Скопје" — Скопје, 
Паунчев Иван, дипломиран правник, вработен 

во „Вардар" увоз-извоз, ООЗТ Внатрешна трговија 
— Скопје, 

Тримческа Љубица, инженер-технолог, врабо-
тена во „Ванила" ООЗТ Слаткарство — Скопје. 

Џаџу Аница, .вработена во ОХИС — Скопје. 
Стаменовски Саво, пензионер со стан на ул. 

„Волгоградска" бр. 5/24 Карпош IV — Скопје, 
Игњатов Никола, пензионер од Скопје, 
Василевски Никче, пензионер од Скопје, 
Спировска Нада, КВ работник, вработена во 

„СЛОБИН" — Скопје, 
Ѓорѓиевски Станко, градежен техничар, врабо-

тен во ГО „Илинден" ООЗТ II градилиште — Скоп-
ј е . 

Стојановски. Развигор, со БСП, вработен во 
ЗОИЛ „Македонија" — Скопје. 

За судии поротници за судење на малолетници 
се избираат: 

Радевска Милка, психолог во ОУ „Песталоци" 
— Скопје, 

Мариновски Русомир, стручно-политички со-
работник во Општинскиот одбор на СЗБ од НОВ 
„Карпош" — Скопје. 

Општина Кисела Вода — Скопје' 
Александар Крстевски, книговодител во ОУ е. 

Раковица, живее во Скопје, 
Коку Мумгане, просветен работник во ОУ „Те-

фејуз" — Скопје, 
Чогеља Нада, ВКВ работник, вработена во ф-ка 

„Црвена ѕвезда" — Скопје, 
Атанасов Герасим, ВКВ работник, вработен во 

„Кристал" Стаклара — Скопје, 
Боцевски Симеон, ВКВ работник, вработен во 

ОХИС — Скопје, 
Заковска Трпана, работник, вработена во ООЗТ 

Производство на контактори „Раде Кончар" — 
Скопје, 

Кулумовска Вера, хемиски техничар, вработе-
на во ООЗТ „Конзерва-експорт" — Скопје, 

Стојановски Борче, ВКВ автоелектричар, вра-
ботен во РЗ Заеднички служби — Скопје, 

Фејзула Фејзула, КВ работник, вработен во 
ООЗТ „Партизанка" — Скопје, 

Џафери Бекир, КВ работник, вработен во РО 
„Раде Кончар" — Скопје, 

Арсиќ Веселин, вработен &о Занаетчиската ра-
ботилница „Арсиќ" — Скопје. 

За судии поротници за судење »на малолетници 
се избираат: 

Јосифовски Душко, психолог, вработен во Ам-
булантата на СВР — Скопје, 

Садета Османи, со БСП, професор, вработена во 
„Бир лик" — Скопје. 

Општина Крива Паланка 
Стојчевска Елица, вработена во РО „8 Октом-

ври — ООЗТ Заеднички служби — Крива Палан-
ка, 

Тодоровска Радица, вработена во ЦОУ „Јоаким 
Крчовски" — Крива Паланка, 

Илиевски Мијалчо, вработен ОК ССРНМ — 
Крива Паланка. \ 

За судија поротник за судење на малолетници 
° избира: 

Стојановски Славе, вработен во Заводот за 
школство во Куманово како советник за одделен-
ска настава за општина Крива Паланка. 

Општина Кратово 
Здравковски Славчо, инспектор по јавна без-

бедност, вработен во ОВР — Кратово, 
Манев Павле, вработен во фабриката „Идни-

на" — Кратово. 
За судија поротник за судење на малолетници 

се избира: 
Петров Петре, професор по географија во ЦОУ 

„Кочо Рацин" — Кратово. 
Општина Куманово 
Ангеловски Методие, пензионер, со стан на ул. 

„1 Мај" бр. 11 — Куманово, 
Ивановска Десанка, наставник во Основното 

училиште „Вук Караџић" — Куманово, 
Николовска Слободанка, КВ работник, врабо-

тена во Работната организација за конфекција 
„Биброк" — Куманово, 

Серафимовски Добросав, ВКВ работник, вра-
ботен во Керамичката индустрија „КИК" — Ку-
маново. 

За судија поротник за судење на Малолетници 
се избира: 

Ангеловска Нада, со БСП, педагог, вработена 
во ОУ „Браќа Миладиновци" — Куманово. 

Општина Македонски Брод 
Јаоски Р^фат, трговски работник, вработен во 

„Бушова Чешма" —Македонски Брод, 
Салифоски Зудиј а, работник, вработен во ЦОУ 

„Единство" — е.- Длааница, 
Ковачева Славица, КВ текстилен работник, вра-

ботена во ООЗТ „Бротчанка" — Македонски Брод. 
За судија поротник за судење на малолетници 

се избира: 
Настеска Трајанка, професор во Гимназијата 

„Вељко Влаховиќ" — Македонски Брод. 

Општина Неготино 
Данов Ристо, референт за детски додаток во 

СИЗ за детска заштита — Неготино, 
Тодоров Андрејко, земјоделски техничар при 

ЗИК „Повардарие" — ООЗТ Демир Капија, 
Илиев Гоше, техничар во ТЕ „Неготино" — Не-

готино. 
За судија поротник за судење на малолетници 

се избира: 
Иванов Атанас, професор во СУЦ „Јосип Броз 

Тито" — Неготино. 

Општина Тетово 
Фарук Локан, новинар, вработен во Центарот 

за информирање — Тетово, 
Кочоски Гоце, пензионер од Тетово, 
Палоши Алија, занаетчија, ул. „Браќа Мила-

динови" 36 — Тетово, 
Абдуламири Мемет, земјоделец од е. Боговиње. 
За судија поротник за судење на малолетници 

се избира: 
Петрушевски Петко, социјален работник во 

Центарот за социјални работи — Тетово. 

Општина Титов Велес 
Јанакиев Атанас, со БСП, помошник директор 

во ЦОУ „Васил Главинов" — Титов Велес, 
Ставрев Никола, електричар во Хемиската ин-

дустрија — Титов Велес, 
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Перков Томислав, со БСП, вработен во „Вело-
дром" — Титов Велес,' 

Аксентиева Нада, вработена во Свиларскиот 
комбинат — Титов Велес, 

Трпковски Драган, правник, вработен во ПТТ — 
Титов Велес. 

За судија поротник за судење на малолетници 
се избира: 

Николов Ѓоре, секретар во СИЗ за образование 
— Титов Велес. 

Општина Центар—Скопје 
Закири Шабан, КВ бетонирец во ГРО „Бетон" 

ООЗТ VII градилиште — Скопје, 
- Саревски Никола, ВКВ механичар во ОЗТ Ра-

дио-бран-Скопј е, 
Великова Менка, вработена во ОЗТ Центар за 

организација и кибернетика — Скопје, 
Божиновска Мирјана, вработена во ОЗТ Печат-

ница „Нова Македонија" — Скопје, 
Аврамовски Драгољуб, ВКВ електричар врабо-

тен во „Електропренос" — Скопје, 
Раташковски Стојан, правник, вработен во „Ју-

гобанка" — Скопје. 
За судии поротници за судење на малолетници 

се избираат: 
Стојанов Стојан, професор по психологија, стру-

чен работник во Заводот за унапредување на пред-
училишното и основното образование и воспитува-
ње на град Скопје, 

Несторова Тодорка, социјален работник во Цен-
тарот за социјална работа — Скопје. 

Општина Чаир — Скопје 
Мурсели Аднан, просветен работник, вработен 

во ОУ „Лиман Каба" — Скопје, 
Тодоровски Велимир, пензионер, со стан на ул. 

„Павле Илиќ" бр. 20/17 — Скопје, 
Николовски Никола пензионер, со стан на ул. 

„Никола Грчето" 2/12 — Скопје, 
Амет Фари, вработен но „Комуналец" — Скопје, 
Николова Бојка наставник во ОУ „Климент 

Охридски" — Скопје, 
Јани Сакип, пензионер, со стан во нас. Чаир 

65-2/3 — Скопје, 
Костова Ружа, пензионер, со стан на ул. „Ни-

кола Грчето" 2/15 — Скопје, 
Лосовска Татјана, пензионер, живее на ул. „Хо 

Л и Мин" бр. 139 — Скопје, 
Богоевски Петре, пензионер од Скопје, 
Букревски Русе, пензионер со стан на ул. „Ни-

кола Грчето" бр. 2/20 — Скопје, 
Ковачевиќ "Воислав, воен инвалид, со стан на 

ул. ..Рокомија" број $6 — Скопје. 
За судии поротници за судење на малолетници 

се избираат: 
Јоошћовска Елена, медицинска сестра, воаботе-, 

на во Прифатилиште за деца и младинци „25 Мај" 
— Скопје. 

Каровска Даница, технолог, живее на ул. „Хо 
Ши Мин" бр. 407 ~ Скопје, 

Зајази Тахир,' педатог. вработен во Педагошка-
та академија „Климент Охридски" — Скопје. 

Општина Кичево 
Степановски Љупче, непосреден производител, 

вработен* во Основната организација на здружен 
труд „Жито-Караорман" — Кичево, 

Јовеска Славина, непосреден производител, 
'вработена во ОЗТ „Стаклара" — И З В О Р — Кичево, 

Пињоли ЈОНУС, наставник во ЦОУ „Санде 
Штеојоски" — Кичево. 

За судија поротник за судење на малолетници 
се избира: 

Садику Нешат, професор ПРИ ООЗТ „Рецо Ру-
шит Зајази" — Зајас — Кичево. 

Општина Гевгелија 
Бутров Митко, вработен во ЗИК „Винојуг" — 

Гевгелија, 
Калчева Васка, пензионер, со стан на ул. „4 

Јули" бр. 6 — Гевгелија, 

Бегов Глигор, занаетчија — чевлар од Гевге-
лија. 

За судија поротник за судење на малолетници 
се избира: 

Смилков Петко, професор во Училишниот цен-
тар •— Гевгелија. 

Општина Дебар 
Радоешки Спасе, ВКВ шивач во Дебар, 
Крлиу Љуљзиме, главен уредник на Радио Де-

бар — Дебар, 
Алимовска Гзиме, медицинска сестра, вработе-

на во е. Голем Папрадник — Дебар. 
За судија поротник за судење на малолетници 

се избира: 
Шуменковска Донка, просветен работник, вра-

ботена во ОУ „Братство -г- единство" — Дебар. 
Општина Гази Баба — Скопје 
Милисав Поповски, живее на ул. „Трифун Ха-

ци Јанев", кула 5 — стан 29 — Анто команда — 
Скопје,- ' . 

Александар Мутевски, ВКВ работник, со стан 
на ул. „Лазар Поп Трајков" број 36 — Скопје, 

.Немена Решидовска, пензионер, со стан на ул. 
„Коце Металец" — Скопје, 

Александар Давитков, пензионер од Скопје, 
Томе Арбулевски, живее на ул. „Лазар Поп 

Трајков" број 37/1 — Скопје, 
Горѓи Јаневски, живее на ул. „Јане Сандански" 

број 10-П-9 — Скопје, 
Бошко Божиновски, пензионер, со стан на ул. 

„Јане Лукроски" кула 8 стан 27 — Скопје, 
Славе Маневски, пензионер, со стан на ул. „То-

шо Караџа" број 12 — Скопје, 
Екрем Хамиди, живее на ул. „Томас Минцер" 

бр. 1 •— Скопје, 
Олга Културава, вработена во „Алколоид" — 

Скопје, 
Виолета Диниќ, вработена во Основното учи-

лиште „Наум Наумовски Борче" — Маџари — 
Скопје, 

Коце Денковски, со стан на ул. „Благоја Стев-
е в с к и " број 28-11-6 — Маџари — Скопје. 

За судии поротници за судење на малолетници 
се избираат: 

Ленче Геровска, педагог во ОУ „Стив Наумов" 
— Автокоманда — Скопје, 

Вера Попова, професор во Основното училиш-
те „Наум Наумовски Борче" — Маџари — Скопје. 

Општина Гостивар 
Цевдет Муртезани, приватен занаетчија — Гос-

тивар, 
Јонуз Абдулаи, со ВШ за политички науки, 

вработен во Работничкиот универзитет — Гости-
вар, 

Рада Герасимовска, вработена во Општинскиот 
одбор на СЗБ од НОВ — Гостивар. 

За судија поротник за судење на малолетници 
се избира: 

Ефто Горчиноски, наставник во Основното учи-
лиште „Братство-единство" — Гостивар. 

За судии поротници на Окружниот суд во Штип 
се избираат: 

Општина Берово 
Фурнаџиска Љубинка, вработена во ОЗТ „Бе-

ровчанка" — Берово, 
Пркев10ки Љубомир, земјоделец со стан на 

кеј ЈНА бб — берово, 
Поповски Горѓи, дипл. економист, вработен во 

РИОМК „Црвена ѕвезда" — Пехчево, 
Пехчевски Димитар, економски техничар, вра-

ботен во ОЗТ „Пелагонија", VII градилиште — Бе-
рово. 

Општина Виница 
Прокопенко Никола, рефер. по самоуправува-

ње и информации вработен во „Горица" — Виница, 
Николова Загорка, со БСП — Виница, 
Ивановски Димитар, вработен во Општинското 

собрание — Виница. 
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Општина Делчево 
Усаинова Сакина, вработена во „Фротирка" 

— Делчево, 
Стојковски Благој, вработен во ОЗТ „Сандан-

ски" — Делчево, 
Стојановски Живко, ВКВ работник, вработен во 

Рудникот „Саса", 
Цаневски Младен, ВКВ кожарски работник, 

вработен во ОЗТ „Кожара" — Делчево. 

Општина Кочани 
Заков Захарие, ВКВ бравар, вработен во РО 

Хартија — Кочани, 
Димитров Симеон, со БСП, вработен, во ЗДИШ 

Треска" ООЗТ „Борис Кидрич" — Кочани, 
Даников Симеон, индивидуален земјоделец од 

е. Прибачево, 
Ефтимова Милка, медицинска сестра во Здрав-

ствениот дом — Кочани, 
Бојаџиска Нада, со БСП, директор на Инсти-

тутот за ориз — Кочани. 
За судии поротници за судење на малолетници 

се избираат: 
Костадин Романов, дипл. педагог, вработен во 

ОСИЗ за непосредна детска заштита — Кочани, 
Марија Ситновска, дипломиран педагог, врабо-

тена во ЦОУ „Тошо Арсов" — Зрновци. 

Општина Пробиштип 
Новит Арсов, дипломиран рударски инженер, 

вработен во Рудници за олово и цинк „Злетово" — 
Пробиштип. 

Општина Радовиш 
Саидов Сулиман, пензионер од с. Конче, 
Ничев Димитар, тишлер од "Радовиш, 
Бреслиев Никола, вработен во РО „Јака" — 

Радовиш, 
Милева Бранка, вработена во „Тргоснабдител" 

— Радовиш. 
За судија поротник за судење на малолетници 

се избира: 
Павиќевиќ Милан, професор во Гимназијата 

„Коста Сусинов" — Радовиш. 

Општина Свети Николе 
Прљача Ахмо, продавач, вработен во Индустри-

јата за градежен материјал — Свети Николе, 
Димова Трајка, вработена во „Снитекс" — Све-

ти Николе, 
Герасимов Русе, вработен во „Житопродукт" — 

Свети Николе, 
Младеновски Борис, КВ електричар, вработен 

во ЗИК „Овче Поле" — Свети Николе. 

Општина Струмица 
Влахов Васил, со средна стручна подготовка — 

Струмица, 
Војчо Мечев, приватен занаетчија од Стру-

мица, 
Шопов Петар, вработен во „Југотутун" — Стру-

мица, 
Никола Манчев, со БСП, вработен во „Југо-

текс" Струмица, 
Манчо Стојков, во БСП, вработен во „Грозд" 

— Струмица, 
Станковиќ Чедо, капетан I класа во ЈНА, 
Христов Божин, земјоделец од Струмица, 
Стојкова Трајанка, со БСП, вработена во „Елек-

тромакедонија" — Струмица. 
За судии поротници за судење на малолетници 

се избираат: 
Ристов Кирил, вработен во Центарот за соци-

јални работи — Струмица, 
Маскудова Исмета, вработена во Центарот за 

социјални работи — Струмица. 

Општина Штип 
Мармев Никола, работи во „Баргала" — Штип, 
Славков Лазар, работи во „Илинден" — Штип, 
Стојанов Момчило, вработен во ЗИК „Црвена 

ѕвезда" — Штип, 

Кијајева Анастасија, со стан на ул. Пиринска" 
број 59 Штип, 

Давкова Цвета, вработена во „Астибо" — Штип, 
Ефтимова Надире, вработена во „Астибо" — 

Штип, 
Ѓурков Љупчо, со стан на ул. „Пиринска" број 

52 — Штип, 
Жежев Ванчо, со стан на ул. „Панче Караѓо-

зов" 18 — Штип, 
Папаров Љупчо, со стан на ул. „Борис Кидрич" 

52 Штип, 
Петров Раде, вработен во „Пелагонија" — 

Штип, 
Манов Ванчо, вработен во „Пелагонија" — 

Штип, 
Сарапанов Никола, вработен во „Бетон" — 

Штип, 
Ташев Петар, со стан на ул. „Вера Циривири" 

— 6/11— Штип, 
Бајрам Салиевски, вработен во Судот на здру-

жениот труд — Штип, 
Милев Киро, вработен во „Исток-транс" — 

Штип, 
Славица Арсова, вработена во Стопанската 

банка — Штип, 
Ценка Петревска, вработена во Стопанската 

банка — Штип, 
Милева Блага, со средна стручна подготовка 

— Штип, 
Герасим Касапски, вработен во „Црвена ѕвезда" 

— Штип, 
Бранка Чепреганова, вработена во „Астибо" — 

Штип, 
Панев Трајко, пензионер од Штип, 
Михаил Михајлов, вработен во Стопанската 

банка — Штип, 
Виолета Ефтимова, вработена во „Астибо" — 

Штип, 
Лилјана Радева, вработена во „Македонка" — 

Штип, 
Мијалкова Мирјана, вработена во „Црвена 

ѕвезда" —^Штип. 
За судии поротници за судење на малолетници 

се избираат: 
Полизов Димитар, вработен во СИЗ за детска 

заштита — Штип, 
Ставрева Евросима, вработена во „Македонка" 

— Штип, 
Трпков Методи, вработен во ЕМУЦ — Штип, 
Грнева Марија, вработена во Библиотеката — 

Штип, 
Стојменова Нада, вработена во „Тошо Арсов" 

— Штип, 
Шумански Славе, вработен во СИЗ за образо-

вание — Штип, 
Донев Трајка, вработен во Историски архив — 

Штип, 
Лозанова Олга, вработена во „Ванчо Прќе" — 

Штип, 
Милева Даница, ~ вработена во детска установа 

— Штип, 
Загова Павлина, вработена во Медицинскиот 

центар — Штип. 

VI 

За судии поротници на Окружниот стопански 
суд во Битола се избираат: 

Општина Битола 
Тодоровска Афродита, работник, вработена во 

„Македонија-стакло" — Битола, 
Божиновска Биљана, работник, вработена во 

ШИП „Кајмакчалан" — Битола, 
Илиовски Благој, работник — Битола, 
Бобановски Васко, работник, вработен во БГЗ 

— Битола, ' 
Ивановска Василка, работник, вработена во 

„Црна Река" — Битола, 
Поповски Боро, пензионер од Битола, 
Јанаќиевски Васко, работник, вработен во „Но-

ва трговија" — Битола, 
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Петровска Весела, работник, вработена во Ко-
муналната организација „4 Ноември" — Битола, 

Стојковски Васко, работник, вработен во „Но-
ва трговија" — Битола, 

Дамез Гвозден, работник, вработен во „Култу-
ра" — Битола, 

Трајковски Драган, работник, вработен во КИБ 
— Битола, 

Георгиевски Гога, работник, вработен во СЗБ 
од НОВ — Битола, 

Зуберовска Драгица, работник, вработен во РО 
„Јавор" — Битола, 

Саздановски Димче, работник, вработен во 
„Прехрана" — Битола, 

Станковски Димче, пензионер од Битола, 
Мирчевски Ѓорѓи, работник, вработен во ЗИК 

Млекара — Битола, 
Маркова Катина, работник, вработена во „Ид-

нина" — Битола, 
Таневски Крсте, работник, вработен во Работ-

ничкиот универзитет — Битола, 
Вељановски Кире, работник, вработен во РО 

„2 Ноември" — Битола, 
Костова Лилјана, работник, вработена во ЈИК 

Банка — Битола, 
Продановски Методија, работник, вработен во 

РО, „Јавор" — Битола, 
Мустафа Митат, работник, вработен во ЗИК 

„Новаци" — Битола, 
Царева Нада, работник, вработена во ф-ка „Бо 

рис Кидрич" — Битола, 
Вељари Никола, работник, вработен во РО „4 

Ноември" — Битола, 
Трпков Никола, работник, вработен во „Маке-

донија-пат" — Битола, 
Алиевски Нафи, работник — Битола, 
Србиновски Павле, работник, продавач во „Са-

ва-Крањ" — Битола, 
Стојковски Петар, работник, вработен во ЗИК 

„Трговија" — Битола, 
Петровски Петар, работник, вработен во Црвен 

крст — Битола, 
Стојановски Петар, работник, вработен во „Пре-

храна" — Битола, 
Петровски Пеце, работник, вработен во „От-

пад" — Битола, 
Петровски Раде, работник, вработен во СИЗ на 

физичката култура — Битола, 
Нака Ружа, работник, вработена на Технички-

от факултет — Битола, 
Петрова Славка, работник, вработена во „Цр-

на Река" Битола, 
Станоевски Танаско, работник, вработен во ЗИК 

„Трговија" — Битола, 
Христовски Тако, работник, со стан на ул. „Ст. 

Патако" 1 — Битола, 
Органџиева Тодорка, работник, вработена во 

„Битолатекс" — Битола, 
Кацујани Тома, работник, Битола, 
Илиоска Цветанка, работник, вработена во ТТ-

врски — Битола, 
Гоновски Тоци, работник, ©работен во „Нова 

трговија" — Битола. 

Општина Демир Хисар 
Методија Трампевски, дипл. правник, секретар 

во Организацијата за стопанисување со шумите 
„Бигла" — Демир Хисар, 

Владимир Радевски, дипл. правник, инспектор 
по труд и трудови односи во органот на управата 
на Собранието на општина Демир Хисар, 

Благоја Станоевски, шеф на сметководството во 
Здравствената станица — Демир Хисар, 

Василе Радевски, дипл. агроном-инженер, вра-
ботен во „Југотутун" — Демир Хисар, 

Киро Пармаковски, дипл. машински инженер, 
вработен во Рудници и железарници — Рудник се-
ло Сопотница — Демир Хисар. 

Општина Крушево 
Гега Анастас, ВКВ текстилен работник, врабо-

тен во ОЗТ „Илинденка" — Крушево, 
Јанески Кочо, вработен во ОЗТ „Илинден" — 

Крушево, 
Ташкоски Владо, ВКВ столарски работник, вра-

ботен во ООЗТ „Црн Бор" — Крушево, 
Сокол овака Лилјана, економист, вработена во 

ООЗТ „Кристалограверница" — Крушево, 
Јошевки Мите, ВКВ градежен работник, вра-

ботен во ОЗТ „Комуна" — Крушево. 

Општина Охрид 
Џафер Сали Џафер, ВКВ бравар, вработен во 

Индустријата за метални производи „Братство" — 
Охрид, 

Бебекоски Лазо, дипл. правник, вработен во 
„Охридска трговија" — Охрид, 

Кузмановски Христафил, правник, вработен во 
ГШТП „Слобода" Охрид, / 

Јолакоски Ристо, дипломиран правник, врабо-
тен во „Отекс" — Охрид,. . 

Димитров Никола, дипл. фармацевти вработен 
во ООЗТ за аптекарска дејност — Охрид, 

Коровски Горѓи, дипл. економист, директор на 
Печатницата „Коста Абрашевић — Охрид, 

Рилкоски Никола, дипл. правник, правен ре-
ферент во ф-ка „Лихнида" — Охрид, 

Николоска Вера, дипл. правник, вработена во 
ГРО „Гранит" Охрид, 

Незамедин Дуница, V дипл. електро-инженер, 
вработена во „Електромонтажа" — Охрид, 

ѓорѓиевски Здравко, ВКВ угостител, вработен 
во РО „Палас" — Охрид, 

Ристоски Злате, дипломиран правник, вработен 
во ГРО „Трудбеник", ООЗТ „Механизација" — Ох-
рид, 

Цветаноски Стојче, ВКВ машинбравар, врабо-
тен во „Херој Тоза Драговиќ" — Охрид. 
т 

Општина Прилеп 
Тошев Гога, пензионер, со стан на ул. „Репуб-

ликанска" 15-а, Прилеп, 
Цветковски Петар, директор на Музичкото учи-

лиште во Прилеп, 
Мрмоски Гога, вработен на Економскиот факул-

тет во Прилеп, 
Филиповски Владо, пензионер од Прилеп, 
Абрашески Душко, со БСП, директор на Хе-

миското училиште — Прилеп, 
Китановски Живко, пензионер, заменик секре-

тар на СК на ОО село Долнени, 
Пашоски Димитар, со БСП вработен во Т у т у -

новиот комбинат — Прилеп, 
Пашоски Јордан, вработен во „Црн бор" — При-

леп, 
Грашески Кирил вработен во Заштитната ра-

ботилница „Елан" — Прилеп, 
Димитроски Јонче, работник, вработен во ф-ка 

„Партизан" — Прилеп, 
Соколовски Борче, асистент со БСП — Прилеп, 
Јорданоски Борис, машинбравар, вработен во 

гарнизонот „Мирче Ацев" — Прилеп, 
Темелкоски Миле, работник, вработен во Пе-

чатницата — Прилеп, 
Ангелоска Стева, работник во ф-ка „Микрон" 

— Прилеп, 
Петрески Цветан, вработен во „Витаминка" — 

Прилеп, 
Аврамовски Љупчо, со БСП, професор, врабо-

тен во Тутуновиот комбинат — Прилеп, 
Ѓорески Стојан, ПТТ контролор — Прилеп, 
Димоски Живко, технолог, вработен во Туту-

новиот комбинат — Прилеп, 
Мартиноски Илија, одржувач на машини во 

ДИК „Црн бор" — Прилеп, 
Домлески Димитар, средна стручна подготовка 

вработен во „Центропрќ>мет" — Прилеп. , 
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Општина Ресен 
Гаџоски Јоне, вработен во ШИП „Преспа", 

ООЗТ Дрвна индустрија — Ресен, 
Столечска Билјана, со БСП, вработена во Сто-

панската банка — Ресен, 
Феј зул овски Фети, вработен во ф-ка Ал гре-

та" — Ресен, 
Христова Тодорка, вработена во Трговското 

претпријатие „Пречанско Езеро" — Ресен, 
Магдевски Симе, електричар, вработен во 

„Преспа-текс" ООЗТ Конфекција — Ресен, 
Кочовски Гоце, КВ машинбравар, вработен во 

РО „Пелагонија" ООЗТ „Слога" — Ресен, 
Димитровска Елизабета, градежен инженер, 

вработена во КВО „Пролетер" — Ресен, 
Транталовски Блаже, КВ автомеханичар, вра-

ботен во „Преспатранс" — Ресен. 

Општина Струга 
Василевски Раде, стручно-политички работник, 

вработен во ОПК на СКМ — Струга, 
Дандилоска Лилјана, финансов аналитичар во 

ф-ка „Стружанка" — Струга, 
Јулоски Никола, инспектор во ОВР — Струга, 
Лазарески Љупчо, лекар во Медицинскиот цен-

тар — Струга, 
Малеска Валентина, професор во Основното 

училиште „Страшо Пинџур" — с. Вевчани — 
Струшко, 

Стефаноски Ристо, секретар на СИЗ за здрав-
ствено осигурување — Струга, 

Туши Илми, шеф на Месната канцеларија во 
е. Велешта — Струга, -

Танески Ристо, кустос во Народниот музеј во 
Струга, 

Черменика Љуман, наставник во ЦОУ „Амиш 
Агуши" е. Радолишта, 

Шаипи Бујар, шеф на Одделението за план и 
анализа во ф-ка „Борис Кидрич" — Струга. 

У1Ѓ 

За судии поротници на Окружниот стопански 
суд во Скоџје се избираат: 

Општина Валандово 
Мижоров Дине, одржувач на машини во ТРО 

„Ангропромет" — Валандово, 
Николов Никола, работник, вработен во „6 Но-

ември" — Валандово, 
/ Попов Никола, вработен во З К „Анска Река" 

ООЗТ Производство и преработка — Валандово, 
Трајков Јован, одржувач на машини во Кон-

фекција „Вартекс" — Валандово, 
Стојков Крум, вработен во 3 3 „Бабура" — с. 

Пирава. 
Општина Гази раба — Скопје 
Катерина Иванова Банџова, вработена во Зем-

јоделскиот факултет во Скопје, 
Искендер Јакупов, живее на ул. „1150" бр. 12 

— Скопје, 
Блаже Јаневски, живее на ул. „Коце Металец" 

бр. 50, Железара — Скопје, 
Нада Јаневска, вработена во ЗИЌ „Скопско По-

ле" ООЗТ Млекара — Скопје, 
Вера Крстевска, живее во нас. Чаир згр. 10/И-

10 — Скопје, 
Љубе Милосовски, живее во зграда 150/П стан 

1 МЗ „Јане Сандански" — Скопје, 
Лазар Белевски, живее на ул. „Христо Та-

тарчев" бр. 11 МЗ „Јане Сандански" — Скопје, 
Драган Трпковски, пензионер, со стан на ул. 

„801" бр. 32/П стан 4 — Автокоманда — Скопје, 
Крсте Мешковски, живее на ул. „Вамбек" бр. 2/ 

IV ст. 9 Автокоманда — Скопје, 
Столе Веселиновски, машински техничар, со 

стан на ул. „Коце Металец" бр. 6/П-З — Скопје, 
Љубе Савевски, пензионер, со стан на ул. „Пал-

миро Тољати" бр. 121 — Маџари — Скопје, 
Љубомир Димитриевски, ВКВ бравар од е. Стај-

ковци, 

Зија Рушити, од село Страчници, 
Рибит Бајрамовиќ, МЗ „Алија Авдовиќ", е. Оин-

гелиќ — Скопје, 
Душка Иванова, вработена во Детската комби-

нирана установа „25 Мај" — Маџари — Скопје, 
Стево Марцекиќ, живее на ул. „Фуштанска" 

бр. 13-6, Маџари — Скопје, 
Санде Оцевски, Старечки дом — Катланово, 
Арсо Панајотовиќ, е. Кадино. 

Општина Гостивар 
Ѓоко ѓорѓиески, вработен во Народна техни-

ка — Гостивар, 
Абдула Џумази, ПКБ работник, вработен во 

„Јавор" — Гостивар, 
Максут Рустеми, работник, вработен во Нацио-

налниот парк „Маврово" во Маврови Анови, 
Варвара Герасимовска, ПКБ работник, врабо-

тена во „Готекс" — Гостивар, 
Зендел Рамадани, КВ машинист, вработен во 

„Мермери" — Гостивар, 
Елена Дуроска, вработена во Градската аптека 

во Гостивар, 
Зухра Ислами, вработена во ХЕ „Маврово"^ 
Реџеп Дерала, вработена во Ф-ка за безалкал-

ни стаклени и финални влакна — Гостивар, 
Десо Нестороски, ВКВ работник, вработен во 

Ф-ка „Силика" — Гостивар. 

Општина Гевгелија 
Костадинова Марика, инж. техничар, врабо-

тена во „7 Ноември" — Гевгелија, 
Трајков Алекса, дипл. правник, вработен во 

„Југоплод" — Гевгелија, 
Хаџицимова Лена, инж. техничар, вработена јво 

ВФ „Керамика" — Гевгелија, 
Делев Митко, биолог во ЗИК „Винојуг" — Гев-

гелија, 
Попкоетов Ѓорге, машински техничар во „Гев-

гелија-алат" — Гевгелија, 
Олумчев Ристо, вработен во ЗИК „Изворски" — 

Богданци — Гевгелија, 
/ Тончев Ристо, вработен во „Дојранско Езеро" — 

Нов Дојран, 
Картов Благој, шумски инженер, вработен во 

„Амбалажерка" — Миравци. 
Општина Дебар 4 

Мустафовски Ирфан, КВ работник, вработен 
во Ф-ка за гипс „Радика" — Дебар, 

Куртиши Илми, административен работник, 
вработен во Ф-ка за гипс „Радика" — .Дебар, 

Муча Фатиме, КВ работник, вработен во „Стак-
лара" — Дебар, 

Андоновски Павле, работник, вработен во ХЕ 
„Шпил је" — Дебар. 

Општина Кавадарци 
Стојанов Диме, вработен во „Тиквешко Поле" 

— Кавадарци, 
Матаков Лазо, вработен во „Тиквешанка" — 

Кавадарци, 
Илчевски Илчо, пензионер од Кавадарци, 
Угуров Перо, пензионер од Кавадарци, 
Гелев Боро, пензионер од е. Куманчево, 
Камчев Вељо, земјоделски техничар, вработен 

во АК „Тиквеш" — Кавадарци, 
Настев Насте, работник од Кавадарци. 
Општина Карпош — Скопје 
Стојановски Спиро, виши погонски инженер, 

вработен во ГРО „Маврово" — Скопје, 
Стојановски. Љубе, инженер-агроном, зам. ди-

ректор во ООЗТ „Мал©продажба" — Скопје,-
Неделковска Милица, вработена во Фабриката 

„Европа" — Скопје, 
Бадева Марија, градежен техничар, вработена 

во „Македонија-проект" — Скопје, 
Трајковска Петранка, КВ работник, вработена 

во ОЗТ „Македонски фолклор" — Скопје, 
Ацев Александар, дипл. правник, вработен во 

„Стопански весник" — Скопје, 



Бр. 45 — Стр. 951 

Павлов Киро, пензионер од Скопје, 
хор!невски Славе, пензионер, со стан на ул. 

„1 рид ил" ор ОЈ 9 — Скопје, 
петановски локо, вработен во РО „ОМ" — 

Свети николе „маркетинг" — Скопје, 
кајчевски русомир, вработен во ГРО „Бетон" 

— Оскзг механизација — скопје, 
Стефановски славко, враоотен во ООЗТ Ново-

градоа при „комуналец" — Скопје, 
ДВОЈАКОВСКИ никола, дипл. економист, вработен 

во „лвтотурист" — Скопје, 
Атанасовска Вера, самостоен советник во Соб-

ранието на СгМ, 
игњатов никола, Ѕкивее ул. „Бранислав Му-

шиќ" Ор. 11 — Скопје, 
Мигов Перо, вработен во „Алумина" ООЗТ 

Прераоотка — скопје, 
Ајет шабан, вработен во „Алумина" РЗ Заед-

нички служои — Скопје, 
вировски Тодор, вработен во ГРО „Маврово" 

ООЗТ механизација — скопје, 
николовски спасе, враоотен во ГРО „Мавро-

во" 0<ЈЗТ механизација — Скопје. 

Општина Кичево 
Здравески Јзоге, вработен во ООЗТ Рудник 

— Тајмиште — Кичево, 
.блажевски Стојмир, вработен во ООЗТ ДИК 

„Копачка" — Кичево, 
Јанкуловски Миле, вработен во ООЗТ „Тане 

Цалески" — .кичево, 
Манески Стојан, вработен во ЗИК „Кичево" — 

Кичево, 
Ангелески Стојмир, вработен во ООЗТ „Ло-

пушник" — Кичево, 
Матески Кире, вработен во ООЗТ „Кичевопром" 

— Кичево, 
Нав леска Синка, наставник во ООЗТ „Санде 

ШтерЈоски" — Кичево, 
Милосавлев^ Гордана, дактилограф, со стан 

на ул. „Булевар ослободување" 1-згр. влез II ст. 2 
— Кичево. 

Општина Крива Паланка 
Величевски Тасе, вработен во ООЗТ „Угос-

тител" референт по комерцијални работи — Крива 
Паланка, 

Јовевски Ристо, ВКВ работник, вработен во РО 
„8 Октомври" ООЗТ Тигар — Крива Паланка, 

Стојановски Дончо, земјоделски техничар, вра-
ботен во ООЗТ Малина — Крива Паланка, 

Кочовска Рајна, КВ работничка, СИЗ на стано-
вањем — Крива Паланка, 

Илиевска Марче, градежен техничар, вработе-
на во ГРО „Пелагонија" ООЗТ XI градилиште во 
Крива Паланка, 

Стефановски Санде, ВКВ столар, вработен во 
РО Градска чистота — Крива Паланка, 

Митовски Миле, ВКВ машинбравар, врабо-
тен во Центарот за стручно оспособување „8 Ок-
томври" — Крива Паланка, 

Стојковски Цветко, вработен во Фабриката за 
кожна галантерија „Елегант" — Крива Паланка. 

. Општина Кратово 
Алексовски Блаже, инж. архитект во ООЗТ 

Силмоградба „Силекс" — Кратово, 
Иванов Ангел Добре, вработен во Фабриката 

„Иднина" — Кратово, 
Колевска Роза, вработена во Здравствениот 

дом — Кратово, 
Ѓорѓиевска Станојка, вработена во „Астибо" —. 

Кратово. 

Општина Куманово 
Крстевски Војчо, со БСП, вработен во устано-

вата за локален печат и радиостаница — Куманово 
„Наш весник", 

ЈБатифе Рамадани, со БСП, вработен во Тр-
говското претпријатие „Напредок" е. Липково — 
Кумановско, 

ј 

Алијаша Рамадан, со БСП, вработен во Тр-
говското претпријатие „Напредок" е. Липково — 
Кумановско; 

Зарковски Драгољуб, со БСП, вработен во ЗИК 
Куманово" ООЗТ Кооперација, 

Трајковски Драги, работник, вработен во 
Фабриката за заварени цевки и профили „11 Ок-
томври" — Куманово, 

паниќ Томислав, КВ електричар, вработен во 
Фабриката за кожи „Куманово" — Куманово, 

Илиевски Душко, ВКВ млинар во ОЗТ „Жи-
томел" — Куманово, 

Кацевски Владимир, работник, вработен во 
Ф-ка за кожи „Куманово" — Куманово, 

Станковски Борис, ВКВ работник, вработен во 
Фабриката за амбалажа „30 Јули" — Куманово, 

Јашари Едип, КВ возач, вработен во Земјодел-
ската задруга „Никуштак" од е. Никуштак — Ку-
маново, 

Ангеловска Лидија, КВ работничка, вработена 
во Печатницата „Просвета" — Кумандво, 

Шпреса Ахмети, КВ работничка, вработена во 
КонфекциЈата „Биброк" во Куманово, 

Масевски Јордан, КВ работник, вработен во 
„11 Октомври" — Куманово, 

Младеновски Слободан, КВ работник, вработен 
во „11 Октомври*" — Куманово. 

Општина Кисела Вода — Скопје 
Биџова Мирјана, ССС, домаќинка, со стан на 

ул. „Михајло Чоков" 7 вл. 1/4 — Скопје, 
Мешкова Данче, пензионер, со стан на ул. „Ми-

лан МиЈалковик" 60 нас. Пржино — Скопје, 
Димовски Цветан, пензионер, со стан на ул. 

„718" бр. 18 — Скопје, 
Трпевски Ристо, пензионер, со стан во нас. 11 

Октомври згр. А-4 1/12 — Скопје, 
Торбаков Ристо, ВКВ работник, вработен во 

ООЗТ „Механизација" I „Пелагонија" — Скопје, 
Шабан Аднам, техничар, вработен во ОХИС, 

ООЗТ Бовил — Скопје, 
Ибиши Решат, КВ работник, вработен во 

ООЗТ Малон — ОХИС — Скопје, 
Музурова Кица, техничар во „Хемтекс" — Ско-

пје, 
Белковски Никола, ВКВ работник, вработен во 

ООЗТ Цементара „Усје" — Скопје, 
Буљанов Зејнула, КВ работник, вработен во 

Пелагонија ООЗТ IV градилиште, 
Тодоров Јоцо, КВ работник,** вработен во „29 

Ноември" — Скопје, 
Беќир Шелат, вработен во Републичкиот сек-

ретаријат за општостопански работи — Скопје, 
Николовски Иванче, техничар, вработен во 

ЖТО — ООЗТ Влеча на возови — Скопје, 
Шопова Љуба, КВ работник, вработена во 

„Мирка Гинова" — Скопје, 
Тошевски Трајче, ВКВ работник, вработен во 

РО „Монтажа проект" — Скопје, 
Фичерски Велјан, земјоделски техничар, вра-

ботен во 3 3 „Слобода" — Скопје, 
Кукоски Јанко, КВ работник, вработен во 

„Дримкол" — Скопје. 

Општина Неготино 
Јорданов е ка Розалија, економ, комерц., врабо-

тена во „Вардар Промет" ООЗТ „Пролетер" — Не-
готино, 

Витанова Вана, вработена во кон. инд. „Маке-
донија" — Неготино, 

Илиевски Миле, работник во „9 Мај" — Него-
тино, 

Будимировиќ ЗВОНКО, градежен техничар, вра-
ботен во ГП „Гранит" — Неготино, 

Димова Даница, работничка, вработена во „Не-
текс" — Неготино, 

Тошевски Тодор, правник, вработен во Соција-
лен завод Демир Капија, 

Јанчев Киро, агроном, вработен во ЗК „Венец" 
— Долни Дисан, 

Донев Александар, пензионер од Неготино. 

СЛУЖБЕН вж:ник НА СРМ 31 декември 1980 
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Општила Македонски Брод 
Петрески Стојан, економист, вработен во Шум-

ското стопанство ,;Сандански" — Македонски Брод, 
Димчевски Спасе, вработен во Собранието на 

општина Македонски Брод, 
Лазеска Милева, работничка, вработена во 

ЗИК — Македонски Брод, 
Димоски Добре, вработен во Заводот за соци-

јално осигурување — Македонски Брод, 
Петрески Ратко, КВ механичар, вработен во 

Шумското стопанство „Сандансии" — Македонски 
Брод. 

Општина Тетово * 
ѓорѓеска Стојанка, КВ работник, вработена во 

„Тетекс" — Тетово, 
Митрушеска Гордана, економист, вработена во 

ШИК „Једак" — Тетово, 
Рафајловски Душко, инженер, вработен во 

„Тетекс" — Тетово, 
Китап Бесими, ВКВ работник, вработен во 

„Авто-куќа" — Тетово, 
Закоски Јован, ВКВ работник, вработен во 

„Жито Македонија" — Тетово, 
Иљази Шефкет, КВ работник, вработен во „Ју-

гохром" — Јегуновце — Тетово, 
Кушеска Олгица, КВ работник, вработена во 

„Интерпромет" — Тетово, 
Дабески Војче, ВКВ работник, вработен во 

„Авто-куќа" — Тетово, 
Бачоска Васка, економист, вработена во СОК 

— Тетово, 
Далили Џалил, ПКБ работник, вработен во 

„25 Мај" — Тетово, 
Николоски Стојче, ВКВ работник, вработен во 

„Југохром" Јегуновце — Тетово, 
Николоски Владо, инженер, вработен во Ко-

муна-проект — Тетово, 
Шукри Алими, ВКВ работник, вработен во ГП 

„Бетон" — Тетово, 
Рамадани Илми, ВКВ работник, вработен во 

„Интерпромет" — Тетово. 

Општина Титов Велес 
Спировски Воислав, вработен во Ф-ка за пор-

целан — Титов Велес, « 
Панев Никола, вработен во Топилницата „Зле-

тово", 
Вуличевиќ Лила, вработена во Работничкиот 

универзитет — Титов Велес, 
Коџобашиева Соња, работничка, вработена вс 

Крзнарската индустрија — Титов Велес, 
Трпков ѓорѓи, правник, вработен во „К. Ќучук" 

— Титов Велес, 
Милосавлевиќ Владимир, ВКВ работник, вра-

ботен во ГП „Бетон" — Титов Велес, 
Саздов Никола, шумарски техничар, вработен 

во „Дервен" — Титов Вф1ес, 
Максимова Аница, вработена во Свиларскиот 

комбинат — Титов Велес, 
Киров Коста, инж. агроном, вработен во АК 

-Лазар" 4 — Титов Велес, 
Ацков Трајче, автомеханичар, вработен во 

„Транс-Велес" — Титов Велес, 
Бошков Тихомир, електро-техничар, вработен 

во Електродистрибуција — Титов Велес, 
Димитровски Митко, рударски инженер, вра-

ботен во Рудници за талк — Титов Велес, 
Соколова Марија, текстилен работник, врабо-

тена во „Вотекс" — Титов Велес, 
Марков Ордан, КВ-бравар, вработен во Ф-ка 

„Браќо" — Титов Велес. 
Општина Центар — Скопје 
Поповска Зарка, ВК трговски работник, вра-

ботена во ГРО „Славија" — Скопје, 
Сарапи Драган, ВКВ монтер, вработен во ООЗТ 

„МИГ" — Скопје, 
Денковски Миливоје, ВКВ работник, вработен 

во „Автомакедонија" — Скопје, 
Стефанова Вера, фармацевтски техничар, вра-

ботена во Градска аптека „Пролет" — Скопје, 

Исаковски Мемедали, КВ шивач, вработен во 
„22 Декември" — Скопје, 

Мартиновски Исо, градежен инженер, вработен 
во ГРО „Илинден" — Заеднички служби — Скопје, 

Пешевски Ѓорѓи, ВКВ киноапаратер, вработен 
во „Градски кина" — Скопје, 

Садик Пињо, советник во „Макпетрол" —Скоп-
је« 

Трпевски Петко, работник, вработен во ОЗТ 
„Треска" — Скопје, 

Николовски Чедо, вработен во ОЗТ ФОТО-
Центар — Скопје, 

Цаковиќ Мирјана, правник, вработена во „Цен-
трохемија" — Скопје, 

Митревски Мирко, вработен во „Енергомонт" 
— Скопје. 

Општина Чаир Скопје 
Михајловски Јован, врабртен во Земјоделска 

станица, 
Лазаревски Лампе, вработен во МФР „Ристо 

Равановски" — Скопје, 
Чадовека Невена, вработена во „Скопски тек-

стил" — Скопје, 
Павловски Ацо, вработен во Стокопромет" — 

Скопје, 
Чемков Ванчо, вработен во „Стококооп" — 

Скопје, 
Марковски Фоне, живее на ул. „Л. Трновски" 

— Скопје, 
Игњатовиќ Невена, вработена во „СКОПСКИ 

текстил" — Скопје, 
Апостолов Александар, вработен во ИГМ — 

Скопје, 
Каба Бесник, вработен во „Макоплод" — Скоп-

пје, 
Волчевски Ристо, вработен во ЗИК „Скопско 

Поле" — Скопје, 
Михајлов Драги, вработен во „Градител" — 

Скопје, 
Милановиќ Зорица, вработена во ОСУ „Ид-

нина" — Скопје, 
Менковски Киро, живее на ул. „Б. Паровиќ" 

бр. 12-а — Скопје, 
Лефтеровски Аритон, вработен во „Комуналец" 

Скопје, 
Илиева Вера, вработена во „Електроводомонт" 

— Скопје, 
Лазарова Зорица, вработена во КДУ „11 Ок-

томври" — Скопје, 
Јосифовска Јелена, вработена во Работната ор-

ганизација за згрижување на деца „25 Мај" — 
Скопје, 

Јанковска Славица, вработена во „Наша су-
ровина" — Скопје. 

За судии поротници на Окружниот стопански 
суд во Штип се избираат: 

Општина Берово 
Пачемска Аника, дипл. економист, вработена 

во Собранието на општина Берово, 
Хаџиски Бранко, дипл. правник, вработен |во 

РИОМК „Црвена ѕвезда" — Пехчево, 
Чамовски Спасе, професор, вработен во Гим-

назијата „Ацо Русковски" — Берово, 
Муцунски Јован, ВКВ работник, вработен во 

ООЗТ „Огражден" — Берово, 
Грутков Неџип, машински инженер, вработен 

во ОЗТ „Истоктранс" — Берово. 

Општина Виница 
Бојаџиски Мијалчо, вработен во „Треска" — 

Виница, 
Анакиев ѓорѓи, дипл. правник, управен инс-

пектор во Општинското собрание, 
Трајанов Петар, вработен во „Горица" — Ви-

ница, 
Костадинова Емилија, со БСП, БД финансов 

директор, вработела во „Илинден" — Виница, 
Тасев Крсте, комерцијален раководител во ЗИК 

„Брегалница" — Виница. 



31 декември 1980 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 45 — Стр. 953 

Општина Делчево 
Костадинова Аска, КВ работничка, вработена 

во ОЗТ „Гобленка" — Делчево, 
ѓорѓиевски Моне, вработен во .ОЗТ „Југовитро-

пан" — Делчево, 
Постоловски Димитар, ВКВ автомеханичар, 

вработен во ОЗТ „Автоцентар" — Делчево, 
Ивановски Воислав, вработен во „Југотутун" 

— Делчево, 
Мустафов Наим, вработен во ТП „Пирин" — 

Делчево. 
Општина Кочани 
Цекова Ница, дипл. правник, вработена во 

ТРО „Нова трговија" — Кочани, 
Јанева Нуша, дипл. правник, вработена во 

Ф-ка „Руен" — Кочани, 
Солтиров Методи, земјоделски техничар, вра-

ботен во РО „Жито-ориз" — Кочани, 
Пенов Благој, со БСП, вработен во ЕМУЦ „Го-

шо Викент иев" — Кочани, 
Настев Стојмир, ВКВ механичар, вработен во 

АТС — Кочани, 
Арсов Тодор, ВКВ столар, вработен во ЗДИШ 

„Треска", ООЗТ „Борис Кидрич" — Кочани, 
Јанев Љубомир, дипл. економист, вработен во 

Собранието на општина Кочани, 
Георгиев Кирчо, вработен во Ф-ка „Руен" — 

Кочани. 

Општина Пробиштип 
Благој Киров, дипл. хемиски инженер — Про-

биштип. 

Општина Радовиш 
Димова Павлина, вработена во РО „Јака" — 

Радовиш, 
Митев Тоде, вработен во ШИК „Плачковица" 

— КВ работник — Радовиш, 
Илков Трајче, КВ работник, вработен во „Де-

ќортекс" — Радовиш, 
Спасов Велин, ВКВ работник, вработен во 

„Астибо" — Радовиш, 
Зурапов Осман, вработен во „Прогрес" — Ра-

довиш. 

Општина Свети Николе 
Гонев Душко, шеф на комерцијала во ООЗТ 

на големо, вработен во „Прогрес" — Свети Николе, 
Лазаров Киро, КВ тутунски работник, врабо-

тен во „Југотутун" — Свети Николе, 
Стојчева Драгица, ПКБ работник, вработена 

во Конфекција „Мода" — Свети Николе, 
Атанасов Димче, професор, вработен во Гим-

назијата „К. Рацин" — Свети Николе, 
Петрушев Стојан, вработен во ЦОУ „Кирил и 

Методи" Свети Николе. 

Општина Струмица 
Кончалиев Кирил, со БСП, вработен во орган 

на управата — Струмица, 
Васил ев Никола, со БСП, вработен во „Жито" 

— Струмица, 
Хаџи Тосев Драги, со, виша СП, вработен во 

ГП „Пелагонија" — Струмица, 
Куцулов Стојан, со виша СП, вработен во „Ју-

гопромет" — Струмица, 
Стојков Ристо, со виша СП, вработен во „Агро-

промет" — Струмица, 
Ајтовски Манчо, капетан I класа во ЈНА, 
Јосиф Гуциров, со БСП, вработен во ЗИК 

„Струмица" — Струмица, 
Манолев Горѓи, вработен во „Маврово" — 

Струмица, 
Ташев Костадин, ВКВ работник, вработен во 

МК „Герас Цунев" — Струмица, ( 

Шинаси Хасанов, со виша СП, вработен во 
СИЗ за физичка култура — Струмица. 

Општина Штип 
- Јанева Виолета, вработена во Стопанската бан-

ка — Штип, 
Јанков Ристо, вработен во Собранието на опш-

тина Штип, 
Ефремова Милица, враббтена во „Алумина" — 

Штип, 
Чучков Трајчо, вработен во Службата за опш-

тествено книговодство — Штип, 
Зрлев Љупчо, вработен во Собранието на опш-

тина Штип, 
Кокотов Ратко, вработен во Фабриката „Ма-

кедонка" — Штип, 
Сарев Панде, вработен во Фабриката „Маке-

донка — Штип, 
Гошев Гоше, вработен во Фабриката „Маке-

донка" — Штип, 
Ганев Ристо, вработен во Фабриката „Маке-

донка" — Штип, 
Чучков Ристо, вработен во „Југотутун" — 

Штип, 
Плашкова Марија, вработена во „Црвена ѕвез-

да" — Штип, 
Кирова Душка, пензионер од Штип, 
Наџакова Александра, вработена во ОК на 

ССММ — Штип, 
Нанева Стојка," пензионер од Штип, 
Гаџов Митко, пензионер »од Штип, 
Трајков Јордан, пензионер од Штип, 
Гајдарџиска Благица, со средна стручна под-

готовка — Штип, 
Дрмов Тихомир, пензионер од Штип, 
Гранкова Дубравка, вработена во „Ванчо Прке" 

— Штип, 
Лозанов Михаил, вработен во Педагошката 

академија — Штип, 
Кикириткова Снежана, вработена во „Црвена 

ѕвезда" — Штип, 
Зарински Милан, вработен во „Црвена ѕвезда" 

— Штип, 
Неделкова Невена, вработена во „Нова трго-

вија" — Штип, 
Протогеров Алеко, вработен во Народниот те-

атар во Штип, 
Дејанов Ристо, вработен во „Црвена ѕвезда" — 

Штип, 
Иванов Драган, пензионер од Штип, 
Србинска Нада, вработена во „Аетибо" — 

Штип, 
Глигоров Ацо, вработен во „Ловно друштво" 

— Штип, 
Мирчев Коле, пензионер од Штип, 
Михаилов Михаил, вработен во Стопанската 

банка — Штип. 

СОБРАНИЕ НА'СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3074 
23 декември 1980 година 

С к о п ј е 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Мицајков, е. р. 

559. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за 

органите за водење на постапката по прекршоците 
(„Службен весник на СРМ" број 36/73), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 23 
декември 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

За судии на Републичкиот совет за прекршоци 
се избираат: 

Верослава Николовска, судија на Републичкиот 
совет за прекршоци, * 
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Симеон Никодиновски, досегашен судија на 
Општинскиот суд I — Скопје и 

Томислав Станоевиќ, досегашен судија на 
Општинскиот суд I — Скопје 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
' РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-3073 
23 декември 1980 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Мицајков, с. р. 

560. 
Брз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
ва седницата одржана на 26 декември 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 

Неиздржаниот дел од (изречената казна се 
прости на: 

1. Владислав Милан Спасиќ, од Куманово, 
Изет Џемшит Смаили, од Скопје, 

3. Љубе Мирче Павловски, од с. Булачани, 
4. Мустафа Јонуз Ќани, од Скопје. 

II 

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Добре Лазо Петрушев, од с. Тркање, 
2. Благоја Сандре ^Татковски, од с. Велгошти. 

III 

Изречената казна затвор во траење од 3 ме-
сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 го-
дини не стори ;ново кривично дело на: 

1. Асани Ружди Мемет, од Скопје. 

IV 

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од <1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Никола Јануш Зафиров, од Скопје, 
2. Драги Трајко Тодоров, од Скопје. 

V 

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци 
се замецш со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не 
стори ново кривично дело на: 

„ 1. Александар Владимир Попчески, рд Охрид. 

VI 

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 
се замени ср условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година 
не е тор ТЈ ново кривично дело на: 

1. Адем Шабан Амети, од е. Долно Свиларе, 
2. АелајН Јашар Пилку, од Дебар. 

VII 

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудената во рок од 2 години не 
стори ново кривично дело на: 

1. Цветанка Димитар Стојковиќ, од с. Сарај. 

VIII 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Никола Брне Источки* од Ресен. 

IX 

Неиздржаниот дел сид изречената казна затвор 
се намали за 5 месеци на: 

1. Методија Бељан Ристески, од Кичево. 

X 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 6 месеци на: 

1. Бранислав Богатин Аврамовска од Скопје. 

XI 

Н воздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 9 месеци на: 

1. ,ЈБубен Иван Тутески, од Прилеп. 

XII 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 1 година на: 

1. Ангел Фердо Трајков, од с. Градско Бал-
довци, 

2. Јова Крсте Јовановска, од е. Крушевица, 
3.. Мумин Џунаит Усеини, од Тетово. 

XIII 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-895 
26 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

561. 
Брз основа еа член 2, став 1, алинеја 2 и чЛен 

7 од Законот за помилување („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/77), член 102 од Кривичниот закон ва 
СФРЈ и критериумите за групно помилување на 
осудени лица, Претседателството на СР Македо-
нија, на седницата одржана на 26 декември - 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД 
НОВАТА 1981 ГОДИНА 

I 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор, 
односно порасо намалената казна се прости на: 

Алии Алит Џавит, 
Галабовски Димитар Глигор, 
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Гоновски Вангел Панде, 
Зафировски Ецо Данило, 
Иса Азис Нафи, 
Ибраимовски Сами Вахедин, 
Миленковиќ Киро Момчило, 
Муратове™ Јо*ван Томо, 
Мухареми Ќерим Аб ду лб ари, 
Османи Фериз Селман, 
Периќ Марко Блашко, 
Ристевски Боге Живко, 
Тасевски Здравко Новица, 
Трајановски Ристо Митре, 
Тутиќ Ујкан Хасим, 
Хаџимустафов Али Дилавер. 

И 

Неиздржаниот дел од изречената казна одно-
сно порано намалена казна затвор се намали на: 

Абази Реџеп Зија, од 20 (дваесет) на 18 (осум-
наесет) години, 

Ајдини Лиман Бајрам, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години, 

Алексов Томе Крум од 5 (пет) години и 6 (шест) 
месеци на 4 (четири) години ал б (шест) месеци. 

Алековски Ѓоре Стојче, од 14 (четиринаесет) 
годину на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци, 

Алилов Мехмет Фејзит, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци, 

Ангеловски Мировни Пеце, од 4 (четири) го-
дини на, 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

Ангелов Никола Јован, од 9 (девет) години и 9 
(девет) месеци на 8 (осум) години и 9 (девет) месеци, 

Бајрами Бајрам Ќани, од 8 (осум) години и 6 
(шест) месеци на 7 (седум) години и 9 (девет) месеци, 

Бањица Дурмиш Ќемал, од 15 (петнаесет) иа 12 
(дванаесет) години, 

Бељули Афет Илмикал, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години, 

Богатинов Коле Стојан, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци, 

Василевски Симон Душан, од 4 (четири) години 
и 6 (шест) месеци на, 4 (четири) години, 

Врангаловски Алим Исо, од 20 (дваесет) години, 
на 18 (осумнаесет) години и 6 ((шест) месеци, 

Димитров Најдо Ѓорѓи, од 2 (две) години и 4 
(четири) месеци на 1 (една) година и 10 (десет) 
месеци, 

Дурлајков Иљо Ристо од 10 (десет) години на 
8 (осум) години -и 6 (шест) месеци, 

ѓорѓевиќ Трајко Слободан, од 8 (осум) на 7 
(седум) години, 

Ѓошев Санде Благој, од 6 (шест) години на 
5 (пет) години и 6 (шест) месеци, 

Живадиновиќ Станое Борисав, од 5 (пет) на 
4 (четири) години. 

Исмаи ли Фаик Амет, од 12 (дванаесет) на 11 
ѓединаесет) години, ' 

Исеиновски Алит Салија, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

Јанчић Бранко Жива, од 5 (пет) години и 6 
(шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

Јусуфовски Шабан Рафет, од 12 (дванаесет) 
на 11 (единаесет) години, 

Караколев Ристо Пенчо, од 11 (единаесет) го-
дини на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци, 

Китовски Китан Владо, од 5 (пет) години на 
4 (четири) години и 6 (шест) месеци, 

Куцкин Санде Момчило, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 3 (три) месеци, 

Малковски Васил Ристо од 5 (пет) години на 
4 (четири) години и 6 (шест) месеци, 

Мефакири Енвер Фазли, од 6 (шест) години на 
5 (пет) години и 3 (три)- месеци, 

Миленковић Станојко Трајан, од 15 (петнаесет) 
години на 13 (тринаесет) години и 6 (шест) месеци, 

Милошевски Поликеена Томислав, од 4 (че-
тири) на 3 (три) години, 

- Митиќ Сретен Ѓоко, од 6 (шест) години и 5 
(пет месеци на 5 (пет) години и 5 (пет) месеци, 

Насковски Стојан Никола од 4 (четири) го-
дини и 2 (два) месеца ^а 3 (три) години и 8 (осум) 
месеци, 

Настевски Иван Александар, од 8 (осум) го-
дини «а 6 (шест) години и 6 (шест) месеци, 

Незири Веби Сулејман, од 14 (четиринаесет) 
години на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци, 

Нешовски Илија Добре, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

Пендиковски Никола Кирил, од 3 (три) го-
дини на 2 (две) години, 

Петревски Илија Петар, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години, 

Про дајковски Атанас Јован, од 14 (четирина-
есет) години на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) | 
месеци, 

Прочков Мите Кољо, од 5 (пет) години и 6 
(шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) 
месеци, 

Рамадани Шериф Хасан, од 5 (пет) години на 
4 (четири) години и 6 (шест) месеци, 

Рамадани Али Џеват, од 6 (шест) години, на 
5 (пет) години <и 6 (шест) месеци, 

Ристевски Милан Милорад, од 5 (пет) на 4 
(четири) години, 

Ристевски Киро Љубенко, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

Ристовски Спасо Бранислав, од 5 (пет) на 4 
(четири) години, 

Рунтевски Герасим Ефтим, од 3 (три) години 
на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

Сејфулов Шефки Ремзи, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години, 

Синани Шаип Неџмедин, од 3 (три) години и 
4 (четири) месеци на 2 (две) години и 10 (десет) 
месеци, 

Спасовски Петре Русе, од 8 (осум) на 7 (седум) 
години, 

Спасовски Војко Тонче, од 10 (десет) на 9 
(девет) години, 

Стефановски Јаким Владимир, од 5 (пет) го-
дини на 3 (три) години и 6 (шест) месеци. 

Стоевски Димо Драган, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години, 

Тошески Ристо Петре, од 5 (пет) на 4 (четири) 
години, 

Тренчевски Јован Бранко од 4 (четири) го-
дини и 3 (три) месеци на 3 (три) години и 3 (три) 
месеци, 

Трендов Киро Петар, од 4 (четири) гбдини на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

Цаневски Иса 'Исмаилакија, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на 2, (две) години, 

Чизмиќ Ибрахим Сенад од 4 (четири) години 
и 10 (десет) месеци, на 4 (четири) години и 4 (че-
тири) месеци, 

Џемаили, Раим Бајрам, од 20 (дваесет) на 18 
(осумнаесет) години, 

Шаќиров Јусивкѓ Шакир, од 7 (седум) на 6 (шест) 
години. 

III 
Од извршување на изречената казна затвор-се 

ослободува: 

Панајотов Борис Илија. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила на 30 декември ' 
1980 година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-887 
26 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, с.г р. 
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562. 

Врз основа на член 4г, став 2 од Законот за 
утврдување на вкупниот обем на расходите на Бу-
џетот на Федерацијата за 1980 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 67/79, 35/80 и 71/80), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТВА-
ТА НА ОСНОВНИТЕ БАНКИ ЗА ОТКУП НА ОБ-
ВРЗНИЦИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ИЗДАДЕНИ ВО 

1980 ГОДИНА 
1. Средствата на основните банки од терито-

ријата на Социјалистичка Република Македонија, 
за кои се должни да извршат откуп на обврзници 
на Федерацијата издадени во 1980 година изнесу-
ваат 757.900.000 динари. 

2. Средствата од точка 1 на' оваа одлука, по 
основни банки, изнесуваат: ѓ 

1) Стопанска банка — Основна банка — Скопје 226.920.000 дин. 
2) » » Берово 7.880.000 „ 
3) Ј? Ј) Битола 42.970.000 „ 
4) )) )> Виница 3.870.000 „ 
5) )> » Гевгелија 18.040.000 „ 
6) 5) Гостивар 20.390.000 „ 
7) » » Дебар 6.750.000 „ 
8) » Делчево 6.900.000 „ 
9) 

10) 
» » Кавадарци 13.040.000 „ 9) 

10) »> Кичево 9.930.000 „ 
И) )> 5) Кочани 13.490.000 „ 
12) »Ј 5> Крушево 3.330.000 „ 
13) 5) Куманово 27.590.000 „ 
14) » )» Неготино 8.490.000 „ 
15) » » Охрид 29.860.000 „ 
16) 5) Прилеп 27.660.000 „ 
17) « Пробиштип 3.490.000 „ 
18) Ј> » Радовиш 6.520.000 „ 
19) „ » Ресен 10.000.000 дин. 
20) Св. Николе 4.700.000 „ 
21) Ј) »5 Струмица 33.040.000 „ 
22) » )? Струга 14.850.000 „ 
23) » ЈЈ Тетово 22.960.000 „ 
24) » Т. Велес 21.980.000 „ 
25) Штип 14.700.000 „ 
26) Југобанка — Основна банка — Скопје 123.240.000 „ 
27) Љубљанска банка — Основна банка — Скопје 26.750.000 „ 
28) Основна земјоделска банка — Скопје 8.560.000 „ 

3. Обврската од точка 2 на оваа одлука основ-
ните банки ќе ја извршат сукцесивно (и тоа: 

— до 26 декември 1980 (година најмалку во ви-
сина 60% од обврската; и 

— до 20 јануари 1981 година остатокот од об-
врската. 

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се уп-
латуваат на сметка 608-11-630-.112 — Извршување 
на Буџетот на Федерацијата — за откуп на обврз-
ници на Федерацијата за !1980 година. 

4. Оваа одлука влегува во (сила наредниот ден 
од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Бр. 23-2499/1 
25 декември 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

563. 

Брз основа на член 21 од Законот за извршу-
вање на Републичкиот буџет за 198-1 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 44/80), Извршниот совет 
на 'Собранието на СРМ донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО * 
1981 ГОДИНА 

1. За кравјо и овчо млеко произведено во ор-
ганизациите на 'здружениот труд или во коопера-
ција со индивидуалните производители се исплату-
ва премија во износ од: 

а) 1,10 динари по 1 литар млеко; 
б) 0,40 динари по 1 литар млеко за (Поттикну-

вање развојот на млеко-производството. 

Средствата од потточка б) ќе се насочат на по-
себна сметка и ќе се користат наменски за поттик-
нување развојот на млеко-ороизводството во СР 
Македонија според посебно упатство. 

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
исплатува за кравјо млеко што содржи најмалку 
3,2% млечна маст, а за овчо млеко што содржи 
4% млечна маст, ако корисниците на премијата го 
продаваат или испорачуваат од 29. ХИ. 1980 до 
31. XII. 1981 година на организациите на здруже-
ниот труд и на други организации. Премијата ќе 
се исплатува и за кравјо и за овчо млеко кое ко-
рисниците на премијата во тој период ќе^ го прера-
ботуваат сами 'или во кооперација или ќе го про-
дадат на непосредните потрошувачи. 

За кравјо млеко кое содржи повеќе од 3,2% 
млечна маст, како и за овчо млеко кое содржи 
повеќе од 4% млечна маст, премијата се (пресмету-
ва на количини со 3,2% млечна маст за кравјо 
односно со 4% млечна маст за овчо млеко. За крав-
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јо млеко со повеќе од 4,2% млечна маст и за овчо 
млеко со повеќе од 7°/о млечна маст, пресметката 
се врши до најмногу 4,2% односно 7% млечна маст.„ 

За кравјо млеко кое содржи помалку од 3,2% 
млечна маст и за овчо млеко кое содржи помалку 
од 4% млечна маст не може да се остварува пре-
мија. 

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува само на оние корисници кои за производ-
ството на тоа млеко водат контрола на производ-
ните подобности и матичното (книговодство и вршат 
селекција кај кравите и овците. 

Премијата од точка 1 под а) .и б) на оваа од-
лука се исплатува на носителите на кооперација, 
кои покрај условите од претходниот став (склучиле 
договор за производство и (испорака иа млеко со 
индивидуалните производители и откако ќе доста-
ват доказ дека определениот износ на .премија им 
го исплатиле на индивидуалните земјоделски про-
изводители на млеко. 

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
исплатува за кравјо и овчо млеко ако по својот 
квалитет одговара на условите пропишани со Од-
луката за продажната цена <на млеко („Службен 
ли)ст на СФРЈ" бр. 39/78, 54/78, 60/79 и 54/80). 

5. Премијата од точка 1 на оваа одлука се ис-
платува (по поднесување на барање до Службата 
•на општественото книговодство за исплатување на 
премијата. 

6. Премијата од оваа одлука ќе се исплатува 
од средствата на Републичкиот буџет за 1981 го-
дина. 

7. Се овластува републичкиот секретар за зе-
мјоделство и шумарство, во согласност со репуб-
личкиот секретар за финансии да донесе поблиски 
прописи за начинот и постапката за остварување на 
премијата од оваа одлука, да утврди документа-
ција исоја корисниците на премијата треба да ја 
приложат кон барањето за премија, »како и да про-
пише поблиски услови за користењето на преми-
јата и другите средства што се даваат за поттик-
нување развојот на млеконпроизводетвото во СР 
Македонија. 

'8. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
објавување во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
29. XII. 1980 до 31. ХИ. 1981 година. 

9. Со влегување во сила ? на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за кравјо и овчо млеко 
во 19РЈ година („Службен весник на СРМ" бр. 3/79, 
28,79, 43/79, 10/80 и 40/80). 

Бр. 23-2500/1 
25 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

564. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

за финансирање на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ", бр. 44/77) и член 11 од 
Законот за извршување на Републичкиот буџет за 
1980 година („Службен весник на СРМ", бр. 42/79), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1980 година се вр-

шат измени на средствата за посебни намени и тоа: 
1. Во Раздел 4 — Извршен совет на Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија 
во позицијата 34 — лични доходи на функционе-
рите и на раководните работници износот 
„35.604.000" се заменува со износот „32.104.000". 

2. Во Раздел 10 — Републички секретаријат 
за финансии во позицијата 127 — Тековна буџет-
ска резерва износот „85.712.000" се заменува со из-
носот „89.212.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен (весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2529/1 
30 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

565. 
Врз основа на член 5 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ", бр. 25/72), точка 7 од Одлуката за начинот 
на формирањето на цените и за мерките на непо-
средна општествена контрола на цените на произ-
водите и услугите од интерес на Републиката 
(^Службен весник на СРМ" бр. 19/75), а во врска 
со член 60 од Законот за системот на цените и за 
општествената контрола на цените на производи-
те и услугите („Службен весник на СРМ", бр. 33/80), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФА-

ТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Се дава согласност на Одлуката за измену-
вање и дополнување на Тарифата за задолжително 
осигурување на моторни возила, бр. 1201-2757 од 19 
XI. 1980 година, донесена од Собранието на Заед-
ницата на ризици на осигурување на моторни во-
зила при што постојните тарифи се зголемуваат 
во просек до 25,40%, во што за осигурениците од 
општествениот сектор до 16%, а за осигурениците 
на моторни возила во сопственост на граѓани до 
'30%. 

2. Се овластува Републичкиот секретаријат за 
општостопански работи и пазар да ја спроведе оваа 
одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за пропишу-
вање на мерка' на непосредна општествена контро-
ла на цените и давање согласност на тарифата 
за задолжително осигурување на моторни возила 
(„Службен весник на СРМ" бр. 1/78). 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2303/1 
30 декември 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

566. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за 

здравствената заштита на животните („Службен 
весник на СРМ", бр. 30/77), републичкиот секретар 
за земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ 

БОЛЕСТИ ВО 1981 ГОДИНА 

I 
Според одредбите на оваа наредба во 1981 го-

дина ќе се организираат и спроведуваат потреб-
ните мерки за спречување и отстранување на след-
ните заразни и паразитни болести: 
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1. Беснило; 
2. Туберкулоза; 
3. Бруцелоза; 
4. Антракс 
5. Шушкавец; 
6. Чума кај свињите; 
7. Дрвеница; 
8. Краста; 
9. Атипична чума кај живината;^ 

10. Заразна кривотница кај овците; 
11. Ентеротоксемија кај овците и заразен про-

лив кај јагнињата; 
12. Тифус кај живината и бел пролив кај пи-

дињата; 
13. Бе л е,дробна стр с-нгилоза и же лудечно-цревни 

паразити; 
14. Ехинококоза; 
15. Пироплазмоза; 
16. Заразни болести кај пчелите; 
17. Заразни болести кај рибите; 
18. Метилавост; 
19. Заразно пресушување на вимето; 
20. Гангренозно воспаление на вимето кај ев-

ците; 
21. Лептоспироза; 
22. Јагарчивост; 
23. Инфективен бронхит кај живината; 
24. Аујецкиеоа болест; 
25. Инфективна анемија кај коњите. 

Потребни мерки за спречување и отстранува-
ње ќе се преземат и против други заразни и па-
разитски болести кај животните од член 1 на За-
конот за заштита на животните од заразните бо-
лести што ја загрозуваат целата земја (сојузен 
закон) и член 6 од Законот за здравствената заш-
тита на животните (републички закон), доколку тие 
се појават или постои опасност да се појават. 

II 

1. Беснило 

Превентивна вакцинација против беснилото кај 
кучињата постари од четири месеци ќе се изврши 
во целата Република во периодот од 3 јануари до 
31 март 1981 година, според планот што ќе го из-
работи ветеринарната станица во општината. 

Вакцинацијата од став 1 на оваа точка ќе се 
изврши со вакцината Питу. 

Кучињата кои до 31 март 1981 година нема 
да имаат четири месеци возраст, како и кучињата 
што ќе се окучат подоцна, односно новонабавените 
кучиња, превентивно ќе се вакцинираат од 1 сеп-
тември до 30 ноември 1981 година, ако во тој пе-
риод наполниле четири месеци. 

Во периодот од 1 октомври до 30 ноември 1981 
година, општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на ветеринарството, преку месните кан-
целарии ќе изврши регистрација на постојниот број 
кучиња во "општината. 

2. Туберкулоза 

Во организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со одгледување и гоење на говеда ќе се 
изврши еднократна туберкулинизација на сите ка-
тегории говеда постари од 3 месеци во периодот 
од 1 февруари до 31 мај 1981 година. 

Во определените рокови од став 3 на оваа точ-
ка ќе се изврши туберкулинизација на една тре-
тина од говедата на индивидуалните сточари од 
општината, постари од 3 месеци, како и на молз-
ните крави и приплодни јуници во домаќинствата 
кои продаваат млеко за јавна консумација, без 
оглед на тоа дали се наоѓаат во подрачјето на 
општината во кое ќе се врши задолжителна ту-
беркулинизација или надвор од него. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1981, 
година ќе се изврши туберкулинизација најмалку 

ца половината од предвидениот број говеда во став 
2 на оваа точка, а во периодот од 1 септември 
до 30 ноември 1981 година ќе се изврши туберку-
линизација на останатиот предвиден број говеда. 

Сите говеда што при туберкулинизациј ата ќе 
покажат позитивна односно сомнителна реакција 
на шведски туберкулин подлежат на ретуберкули-
низација. Резултатот од ретуберкулинизацијата се 
смета за дефинитивен. 

Говедата што при туберкулинизациј ата покажат 
позитивна или сомнителна реакција на говедски ту-

. беркулин. ќе се обележат со маркица и во регу-
беркулинизацијата ќе се држат одвоено од дру-
гите говеда во стопанскиот двор на организаци-
јата на здружен труд, односно на индивидуалниот 
сточар и ќе се третираат како загрозени. 

По извршената ретуберкулинизација говедата 
прогласени за туберкулоза веднаш по читањето 
на реакцијата се обележуваат со жиг-буква „Т" (со 
вжештено железо или течен азот) на десниот бут. 

. Висината на буквата изнесува 10 см. 
Говедата од став 5 на оваа точка по барање 

на корисникот на општествени средства односно 
сопственикот за време на карантинот можат да се 
заколат за негова сметка, но под контрола на 
надлежниот општински ветеринарен инспектор. 

Доколку во периодот помеѓу туберкуликизаци-
јата и рету берку линиз аци јата позитивните и сом-
нителните реактори на говедски туберкулин за-
болат со клинички знаци на туберкулоза, истите 
можат да се заколат со право на надоместок на 
штета, но по претходно одобрување на Репуб-
личката управа за ветеринарна служба. 

Во стопанските дворови во кои се утврди ту-
беркулоза кај говедата ќе се изврши туберкулини-
зација на говедата секои четириесет и пет дена, се 
додека кај сите говеда во тие стопански дворови 
не се добие негативен резултат на говедска .ту-
беркулоза при две туберкулинизации извршени ед-
наподруга. 

Во свињарските фарми на организациите на 
здружен труд задолжително ќе се изврши туберку-
линизација на најмалку 20°/о од сите материци, 
женски назимчиња и нерези, што се чуваат за рас-
плод, најдоцна до 30.1Х.1980 година. 

Нововнесените говеда и свињи во организаци-
ите на. здружен труд задолжително се туберкули-
низираат најдоцна четириесет и пет дена по нив-
ното внесување, за време на карантинот. 

Во стопанските дворови на организациите на 
здружен труд и на индивидуалните сточари, во кои 
ќе се утврди туберкулоза кај говедата, задолжи-
телно ќе се изврши ту берку л иниз аци ја на живи-
ната и свињите. 

Во живинарските фарми на организациите ,на 
здружен труд и на индивидуалните сточари што се 
занимаваат со производство на јајца и живина за 
раоплад ќе се изврши туберкулинизација на 10% 
од кокошките, најдоцна до 30.У1.1981 година. 

Во општествените и индивидуалните живинарс-
ки фарми што увезуваат живина за расплод, ќе 
се изврши туберкулинизација на 10% од внесе-
ната живина најдоцна четириесет и пет дена по 
внесувањето на истата. 

Во живинарските фарми од став 13 и 14 на 
оваа точка во кои ќе се утврди туберкулоза кај 
кокошките, ќе се изврши туберкулинизација на си-

г те кокошки и колење на туберкулозните кокошки 
(секои четириесет и пет дена, се додека кај сите 
кокошки во фармата не се добие негативен ре-
зултат на туберкулоза при две туберкулинизации 
извршени еднаподруга. 

3. Бруцелоза 

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња на 
организациите на здружен труд и на индивидуал-
ните сточари што се занимаваат со одгледување 
и гоење на говеда ќе се земе крв за преглед на 
бруцелоза во периодот од 1 февруари до 31 мај 
1981 година. 
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Во определените рокови од став 3 на оваа точка 
ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од една 
третина на кравите, ј улиците, биковите и јунчи-
њата на индивидуалните сточари во општината. 

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1981 
година ќе се земе крв најмалку од половината 
од предвидениот број крави, јуници, бикови и јун-
чиња за преглед на бруцелоза од став 2 на оваа 
точка, а во периодот од 1 септември до 30 ноември 
1981 година ќе се земе крв од (преостанатиот пред-
виден број крави, јуници, бикови и јунчиња. 

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв од сите 
крави, јуници, бикови и јунчиња во населените 
места во кои бруцелозата била констатирана во 1980 
година, без оглед на тоа дали тие населени места 
се наоѓаат во подрачјето кое е опфатено со задол-
жителниот преглед на бруцелоза кај говедата или не. 

Грлата кај кои по лабораториски пат ќе се 
утврди бруцелоза, веднаш по добивањето на ре-
зултатот се обележуваат со жиг-буквата „Б" (со 
вжештен© железо или течен азот) на десниот бут. 
Висината на буквата изнесува /10 см. 

Од сите овци во стадото во кое е установен 
абортус кај овците ќе се зема крв за преглед 
на бруцелоза (мелитококоза) односно материјал 
за бактериолошко испитување. Позитивните овци 
веднаш по добивањето на резултатот се одделу-
ваат од стадото и видно обележуваат. 

Од ©ите материци, женски назимчиња и нерези 
на општествените стопанства и. на индивидуалните 
сточари што се чуваат за расплод, ќе се земе крв 
за преглед на бруцелоза, најдоцна до 30.1ХД981 го-
дина. Позитивните свињи,, веднаш по добивањето 
на резултатот, се одделуваат и видно обележуваат. 

Во стопанските дворови во кои ќе се установи 
бруцелоза кај луѓе, говеда, овци <и свињи ќе се 
земе крв од сите приплодни говеда, свињи и овци 
секои четири седмици, »се додека кај сите приплодни 
говеда, свињи и овци не се добие негативен ре-
зултат за бруцелоза при три земања во рок од 
шест месеци. 

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за 
приплод и гоење во Републиката задолжително ќе 
се земе крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 
10-от ден од нивното внесување. 

4. Антракс 

Во сите дистрикти на антракс от ќе се изврши 
еднократна вакцинација на говедата, овците и ко-
њите против болеста антракс во периодот од 1 
април до 31 мај 1981 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок од став 1 
на оваа точка не ги исполнуваат условите за вак-
цинација против антраксот, како и грлата што ќе 
се оте лат, ојагнат и ождребат подоцна, дополни-
телно ќе се вакцинираат против антраксот, кога 
ќе ги исполнат пропишаните услови. 

Како дистрикти на антраксот, во смисла на 
оваа наредба, ќе се сметаат населените места во 
кои антракаот е установен во последните двае-
сет години (1961-1980 година). 

Еднократна вакцинација на говедата, овците 
и коњите против антраксот ќе се изврши во сите 
организации на здружен труд што се снабду-
ваат со фураж однадвор, кога фуражот потекнува 
од дистрикт на антраксот, односно коѓа не се знае 
неговото потекло. 

5. Шушкавец кај говедата 

Мерките пропишани во точка 4 за превентивна 
вакцинација на говедата, овците и коњите против 
антраксот, ќе се применуваат и против шушкаве-
цот, со таа разлика што против шушкавецот ќе 
се вакцинираат само говедата, а како дистрикти 
на шушкавецот во смисла на оваа наредба, ќе 
се сметаат населените места во кои шушкавецот 
бил утврден во последните пет години (1976—1980 
година). 

6. Чума кај свињите 

Задолжителна превентивна вакцинација на 
свињите против .чумата ќе се врши само во опште-
ствените свињарски фарми, според упатството на 
производителот чија вакцина се употребува. 

Ако во текот на годината се појави чума кај 
свињите во некое населено место, надлежниот оп-
штински ветеринарен инспектор ќе ги определи 
населените места во ади ќе се изврши превентивна 
вакцинација на свињите против чумата. 

7. Црвеница 

Превентивната вакцинација на свињите против 
црвеницата (црвениот ветар) ќе се изврши во на-
селените места и во организациите на здружениот 
труд што се сметаат за загрозени од оваа заразна 
болест. 

/ 

8. Краста 

Во населените места во кои крастата кај овци-
те била утврдена во текот на 1980 година, најдоцна 
до крајот на месец април 1981 година ќе се изврши 
преглед на овците. 

Паралелно со мерните против крастата кај ов-
ците ќе се врши преглед и контрола по однос на 
крастата кај другите домашни животни и ќе се 
преземаат соодветни ветеринарно-санитарни мерки 
за нејзиното сузбивање и искоренување. 

9. Атипична чума кај живината 

Задолжителна превентивна вакцинација на 
живината против атипична чума во 1981 година ќе 
се изврши на целата територија на Републиката, 
според планот, што ќе го изработи ветеринарната 
станица на општината. 

АКО мерката од став 1 на оваа точка се врши 
со вакцина „Ла Сота", таа ќе се спроведува два-
пати годишно и тоа првиот пат во периодот од 
1 март до 31 мај 1981 година, а вториот во периодот 
од 1 септември до 30 ноември 1981 година. Притоа 
во секое населено место меѓу првата и втората 
вакцинација треба да постои интервал од околу 
б месеци. 

Ако мерката од став 1 на оваа точка се врши 
со сува „Муктезар" вакцина, таа ќе се спроведува 
еднаш годишно и тоа во периодот од 1 септември 
до 30 ноември 1981 година. 

Во населените места што се граничат со опште-
ствените живинарски фарми, во 1981 година ќе се 
изврши трикратна вакцинација на кокошките ако 
се употребува вакцина „Ла Сота", односно дво-
кратна вакцинација ако се употребува сувата 
„Муктезар" вакцина. 

При спроведувањето на вакцинацијата од став 
4 на оваа точка, ако се употребува вакцината 
„Ла Сота", меѓу одделни вакцинации треба да пос-
тои интервал од околу 4 месеци, а ако се употре-
бува 'сувата „Муктезар" вакцина, интервал од околу 
6 месеци. 

Задолжителна превентивна заштита на пили-
њата и подмладокот ќе се врши со вакцината „Ла 
Сота" во текот на целата година, сукцесивно, спо-
ред возраста на пилињата и подмладокот и упатст-
вото на производителот на вакцината. 

Во организациите .на здружениот труд зашти-
тата на пилињата, подмладокот и кокошките ќе се 
врши периодично и континуирано, според возраста 
на живината и упатството на производителот, чија 
вакцина се употребува. 

10. Заразна кривотница кај овците 

Превентивна' вакцинација на овците против за-
разната кривотница ќе се изврши во населените 
места и во организациите на здружен труд што 
се сметаат за загрозени \ од оваа заразна болест. 
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11. Ентеротоксемија кај овците и заразен про-
лив кај јагнињата 

Ќе се изврши заштитна вакцинација на овците 
против ентеротоксемијата и заразниот пролив кај 
јагнињата во населените места и во организациите 
на здружен труд во кои оваа зараза е устано-
вена во последните пет години (1976—1980 годијна). 

12. Тифус кај живината и бел пролив кај пи-
лињата и други салмонелози 

Во општествените и индивидуалните живи-
нарски фарми што се занимаваат со производство 
на јајца и живина за расплод, најмалку двапати 
годишно, БО временско растојание од 6 месеци, со 
методата на брза аглутинација, ќе се изврши прег-
лед на тифус на сета живина во тие фарми. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми што увезуваат јајца и живина за рас-
плод, ќе се изврши преглед на тифус на сета 
живина во тие фарми односно на 'грлата од уве -
зените јајца. 

АКО ВО фармите од став 1 и 2 на оваа точка 
се установи тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе 
се врши преглед на тифус на сета живина во заразе-
ната фарма и колење на заразената живина се 
додека кај живината во заразената фарма х не се 
добие негативен резултат при два прегледа извр-
шени едноподруго. 

За време на карантинот на внесената живина 
и јајца за приплод од странство и од други под-
рачја на земјата, надлежниот општински ветери-
нарен инспектор за карантин ќе испрати до вете-
ринарно-ди јагностичката организација, овластена 
со решението за .карантинот, најмалку 50% од бро-
јот на пцовисани^ грла односно од бројот на не-
излупените јајца за лабораториско испитување на 
тифус кај живината. 

13. Белодробна стронгилоза и желудечно-црев-
ни паразити кај овците и говедата 

Од сите говеда и овци на организациите на 
здружен труд, како и од сите стада овци и говеда 
чци сопственици се индивидуални сточари, во на-
селените места за кои постои сомнение дека овците 
и говедата се заразени со белодробна стронгилоза, 
односно со желудечно-цревни паразити, ќе се земе 
материјал за лабораториско испитување. 

14. Ехинококоза 
За сузбивање на ехинококозата, покрај другите 

ветеринарно-санитарни мерки, ќе се врши четво-
рократна дехелментизација на кучињата со дрон-
цит, сколабан, ехинон или друго ефикасно средство, 
што ќе биде одобрено во текот на годината и тоа 
првата во периодот од 3 јануари до 31. март 1981 
година, втората три месеци по првата, третата три 
месеци по втората и четвртата три месеци по тре-
тата. 

При спроведувањето на дехелментизацијата од 
став 1 на оваа точка, во секое населено место, меѓу 
одделните дехелментизации треба да постои ин-
тервал од три месеци. 

Дехелментизацијата од став 1 и 2 на оваа точка 
ја вршат овластени ветеринарни работници. 

15. Пироплазмоза 
Во периодот од 1 април до 30 септември 1981 

година ќе се изврши најмалку двократно бањање 
со против крлежин средства на сите овци од типот 
на мерино односно на сите внесени говеда и овци 
од благородни раси во Републиката. 

16. Заразни болести кај пчелите 

Во периодот од 1 април до 30 јуни 1981 година 
ќе се изврши преглед во однос на заразните и па-
разитните болести кај пчелите на сите сандаци 
(кошници) пчели на организациите на здружен 

труд што се занимаваат со пчеларство, како и 
преглед на сите сандаци (кошници) пчели на ин-
дивидуални пчелари, во населените места, каде 
постои индикација или сомнение за присуство на 
заразни, односно паразитии болести кај пчелите. 

Во случај на сомнение на постоење на заразна 
или паразитна болест кај пчелите, ќе се испрати 
материјал за лабораториски преглед во една од 
овластените ветеринарно-дијагностички организа-
ции на здружен труд во земјата. 

17. Заразни болести кај рибите 

Во текот на 1981 година ќе се изврши најмалку 
двократен задолжителен преглед на вештачките 
рибници во Републиката и при сомнение на појава 
на заразна болест кај рибите, ќе се испрати мате-
ријал за лабораториски преглед во една од овлас-
тените ветеринарно-дијагностички организации на 
здружен труд во земјата. 

18. Метилавост (фасциолоза) 

Во сите населени места и во организациите на 
здружен труд во Републиката, во кои со лабора-
ториски преглед ќе се установу метилавоста (фас-
циолозата) кај овците и говедата ќе се изврши 
најмалку двократно превентивно третирање на ис-
тите против метилавоста. Првото третирање ќе се 
изврши во текот на пролетта, а второто во текот 
на есента 1981 година, според планот што ќе го 
изработат ветеринарните станици и ветеринарните 
служби на земјоделските и другите организации 
ца здружен труд од подрачјето на општината. 

19. Заразно пресушување на вимето 

Во текот на 1981 година ќе се изврши еднаш 
годишно лабораториски преглед на млекото и ед-
наш годишно теренски преглед на млекото, во рас-
тојание од околу 6 месеци, од сите крави во ор-
ганизациите на здружен труд, како и еднократен 
теренски преглед на млекото на сите крави во 
индивидуалните, стопанства, чие млеко се употре-
бува за јавна консумација, во однос на болеста 
заразно пресушување на вимето. 

Од грлата кои при теренскиот преглед на мле-
кото покажале позитивна реакција ќе се земе мле-
ко за лабораториско испитување и ќе се врши 
лекување на грлата за кои ќе се утврди дека се 
болни од заразното пресушување на вимето. 

20. Гангренозно воспаление на вимето кај ов-
ците I 

Од овците болни односно сомнителни на ган-
гренозно воспаление на вимето, ќе се земе мате-
ријал за лабораториско испитување, ќе се врши 
лекување на сите болни, односно сомнително бол-
ни овци од оваа болест и ќе се применуваат по-
требните ветеринарно-санитарни мерки. 

21. Лептоспироза 

Земената крв од кравите, јуниците, биковите 
и јунчињата, како и земената крв од матриците, 
женските назимчиња и нерезите во текот на 1981 
година за преглед на бруцелоза (точка 3 од оваа 
наредба) лабораториски ќе се прегледа и на леп-
тоспироза. 

22. Јагарчивост 

Во периодот од 1 март до 15 мај и од 15 ноем-
ври до 15 декември 1981 година против јагарчивос-
та кај говедата ќе се изврши третирање на гове-
дата во сите населени места во Републиката во 
кои ќе се утврди ова заболување кај говедата. 
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23. Инфективен бронхит 
Во сите општествени живинарски фарми во 

Републиката во 1981 година ќе се изврши заштитна 
вакцинација на подмладокот против инфективниот 
бронхит, според упатството на производителот на 
вакцината. 

24. Аујецкиева болест 
Во 1981 година ќе се изврши вакцинација про-

тив аујецкиевата болест на сите свињи и нрасиња 
во свињарските фарми во кои оваа зараза била 
утврдена во 1980 година и порано, како и во сви-
њарските фарми во кои таа ќе биде утврдена во 
1981 година. 

25. Инфективна анемија кај коњите 
Со цел да се откријат скриените случаи на 

инфективната анемија кај* коњите и оневозможи 
нејзиното ширење, организациите на здружен труд 
кои држат повеќе од три коња (овчарски стопан-
ства, шумски работилишта, коњички клубови и др.) 
се должни да организираат земање на крв од свои-
те коњи за лабораториско испитување на инфек-
тивна анемија кај коњите. 

Лиценцира)н"ите пастуви за природен припуст 
можат да, се употребуваат, ако не се инфицирани 
со вирусот на инфективната анемија кај коњите, 
кое се докажува со потврдата од ветеринарната 
организација на здружен труд. 

III 
Утврдувањето и објавувањето на болестите од 

дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкуло-
зата и тифусот кај живината, се врши врз основа 
на лабораториски наод во една од овластените ве-
теринарно-дијагностички организации во земјата. 

IV 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 11-2144/4 
15 декември 1980 година 

С к о п ј е 

Републички секретар за земјоделство 
и шумарство, 

инж. Христо Христоманов, е. р. 

567. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки на сед-
ницата одржана на 20. XI. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ алинеите 1, 2, 3 и 4 на 
членот 43-6 од Правилникот за распоредување на 
чистиот доход и распределба на средствата за лич-
ни доходи и за заедничка потрошувачка донесен 
од работниците во Основното училиште „Кире Га-
вриловски-Јане" од Прилеп со референдум на 21 
февруари 1980 година и ставот 6 на член 1 од 
Правилникот за измени и дополненија на означе-
ниот правилник, донесен со референдум На 24 јуни 
1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Кире 
Гавриловски-Јане" од Прилеп. 

3. Уставниот суд на Македонија со решенијата 
У. бр. 44/80 од 29 мај 1980 година и од 9 октомври 
1980 година, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на одредбите од актите озна-
чени во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше 
поведена затоа што пред Судов основано се постави 
прашањето за согласноста на членот 43-6 од оспо-
рениот правилник и ставот 6 на член 1 од Пра-

вилникот за измени и дополнувања на тој правил-
ник со уставното начело (на распределбата според 
трудот. 

4. Во претходните испитувања Судов утврди 
дека според членот 43 од оспорениот правилник, 
распределбата на средствата за лични доходи се 
врши опо]>ед основите обем и сложеност, одговор-
ност и услови за работа. За секој вид работи однос-
но работни задачи по сите овие основи се утврдени 
бодови. При вреднувањето на работите и работ-
ните задачи што ги вршат (наставниците во од-
деленска настава по овие основи не се прави 
разлика во зависност од тоа дали ги врши 
наставник со "средно, више или високо об-
разование., туку сите наставници добиваат ист број 
бодови. На ист ваков начин е извршено вреднува-
ње на работите и работните задачи што ги вршат 
наставниците во предметната настава и наставни-
ците во забавиште. Од ставот 2 на член 38 од овој 
правилник произлегува дека во основот сложеност 
на работите и работните задачи е вреднувана и 
стручната подготовка како изразувач »на степенот 
на сложеноста на работите и работните задачи. 

Понатаму, во член 43-6 од овој правилник, ст-
ручната подготовка како една „од претпоставките 
за квалитет" во работењето е предвидена, како 
посебен самостоен основ, вон основот сложеност 
и утврдени се бодови и тоа за квалификуван ра-
ботник 50 бода, за работник со средна стручна под-
готовка 30 бода, за работник со виша стручна под-
готовка 70 бода и за работник со висока стручна 
'подготовка 100 бода. Со ставот 6 на член 1 од Пра-
вилникот за измени и дополненија на Правилникот 
за распоредување на чистиот доход и распределба 
на средствата на лични доходи и за заедничка по-
трошувачка, се врши измена на алинејата 5 на 
членот 43-6 така што на работниците со висока 
стручна подготовка им се зголемува бројот на бо-
довите уште за 10 бода. 

5. Според, начелото на распределба според тру-
дот содржано во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд, на секој работник му припаѓа 
од доходот на основната организација на здруже-
ниот труд личен доход за задоволување на него-
вите лични, заеднички и општи општествени по-
треби според резултатите од неговиот труд и не-
говиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот 
на основната организација. 

Во остварувањето на ова начело, работниците 
во основната организација се должни да утврдат 
основи и мерила за распределба на средствата за 
лични доходи со кои треба да се обезбеди личните 
доходи на работниците да се утврдат врз основа 
на нивниот придонес во работата и во зависност 
од резултатите на трудот и работењето што ќе ги 
оствари основната организација. Еден од основите 
за утврдување на работниот придонес на работ-
никот е сложеноста на работите и работните зада-
чи, која најчесто се изразува преку стручната под-
готовка на работникот. 

Со оглед на тоа што во членот 43-6 и во ста-
вот 6 на член 1 од оспорените правилници се пред-
видува стручната подготовка како самостоен основ 
за распределба на средствата за лични доходи иако 
таа е еднаш вреднувана по основот сложеност на 
работите и работните задачи, Судов оцени дека тие 
не се во согласност со уставното начело на распре-
делба според трудот содржано во членот 22 од 
Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд. 

На основа изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр 44/80 
20 ноември 1980 година 

Скопје 
Претседател -

> на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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568. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 4 декември 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА точката 1 под и) од делот 

V на Финансиската'програма за уредување на град-
ежното земјиште' во 1980 година во делот со кој е 
определена прогресивна скала на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште, донесена од Со-
бранието на град Скопје на 31 јануари 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на град 
Скопје". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 70/80 од 16 октомври 1980 година поведе 
постапка за оценување законитоста на точката 1 
под и) од делот V на Финансиската програма за 
уредување на градежното земјиште во 1980 година во 
делот со кој е определена прогресивна скала на 
надоместокот за уредување на градежно земјиште, 
донесена од Собранието на град Скопје на 31 ја-
нуари 1980 година. 

Постапката беше поведена затоа што основано 
се постави прашањето за согласноста на наведе-
ната одредба од финансиската програма со членот 
42 од Законот за градежното земјиште. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судот утврди дека во точката 1 под и) на делот 
V од означената финансиска програма е предвиде-
но дека за урбанизирани селски населби каде што 
е уредено земјиштето (обезбеден пат, струја, вода) 
сопствениците кои сакаат да градат куќи за жи-
веење ќе учествуваат со 100 динари по т2 нето (ко-
рисна) површина, а за куќи за одмор и рекреација 
во урбанизирани рекреативни зони ќе се плаќа 
во зависност од големината на објектот и тоа по 
следната скала: 

од 12 — 35т 2 170 дин. т 2 

од 35 — 55т 2 220 дин. т 2 

од 55 — 75т2 280 дин. т 2 

од 75 — 100т2 390 дин. т 2 

преку 100т2 550 дин. т 2 

Според членот 42 од Законот за градежното 
земјиште („Службен весник на СРМ" бр. 10/79), за 
уредување на градежно земјиште се плаќа надо-
месток, кој се утврдува со договор. Законот пред-
видува овој надоместок да се утврдува сразмерно 
со вкупните трошоци за уредување поголеми ком-
плекси на градежно земјиште, земајќи ја предвид 
и нивната намена, положба и други посебни свој-
ства. 

Според тоа, наведената одредба од законот оп-
ределува инвеститорите кои .градат на уредено гра-
дежно земјиште да плаќаат надоместок на трошо-
ците кои се сторени при уредувањето на тоа зем-
јиште. Износот на надоместокот се определува спо-
ред упросечни трошоци за поголеми комплекси на 
градежно земјиште, а може да зависи од намената, 
положбата или други посебни својства на тоа зем-
јиште. Оттука произлегува дека не е во согласност 
со законот, висината на надоместокот да се усло-
вува со големината на градежниот објект и во за-
висност од тоа да се определува прогресивна скала 
на овој надоместок. Со оглед на тоа што во оспо-
рената финансиска програма е предвидена прогре-
сивна скала на износот на надоместокот за уредува-
ње на градежното земјиште во зависност од голе-
мината на објектот така што за поголема станбена 
површина поголем е износот на надоместокот што 
се плаќа за еден т 2 корисна станбена површина, 
Судот оцени дека точката 1 под и) на делот V од 
оспорената финансиска програма во делот во кој 
е определена прогресивна скала на овој надомес-
ток, не е во согласност со членот 42 од Законот 
за градежното земјиште. 

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

У. бр. 70/80 
4 декември 1980 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-

ТО" ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
) 

280. 
Врз основа на член 177 и 210 став 3 од Зако-

нот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 39/78) член 18в 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ", бр. 8/79), Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на 25 декември 1980 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИД-
СКО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗА-
НАЕТЧИИ И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ КОИ 
СЛУЖАТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И 

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
I . 

Член 1 
Со оваа одлука ©е утврдуваат основиците за 

пензиското и инвалидското осигурување на ли-
цата кои самостојно вршат дејност со личен труд 
со средства на трудот во сопственост на граѓаните 
(самостојни занаетчии) и угостителска дејност (са-

мостојни угостители) кои служат за пресметување 
и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско 
осигурување и за остварување на правата. 

Член 2 

На осигурениците— самостојни занаетчиски и 
самостојни угостители им се утврдуваат основици 
за пресметување и плаќање на придонес и за 
остварување на права од пензиското и инвалид-
ското осигурување според висината на основицата 
на данокот од вршење на дејност што се обложува 
(даночна основица). 

Член 3 

Самостојните занаетчии и самостојните угос-
тители кои во тековната година имаат даночна ос-
новица над 48.000 динари годишно односно над 4.000 
динари месечно, плаќаат придонес за пензиско 
и инвалидско осигурување според висината на да-
ночната основица. 

Сите самостојни занаетчии и самостој!ни угос-
тители кои во тековната година имаат даночна 
основица до 48.000 динари годишно и самостојните 
занаетчии и самостојните угостители кои плаќаат 
данок во паушален вднос, се распоредуваат во ос-
новицата на осигурување од 4.000 динари месечно. 
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Член 4 

На самостојните занаетчии и самостојните угос-
тители кои во тековната година започнат или пре-
станат да вршат самостојна занаетчиска или угос-
тителска дејност како основица за пресметување 
и плаќање на придонесот во смисла на член 1 од 
оваа одлука се зема даночната основица определена 
од вкупниот приход остварен за време на врше-
њето на самостојната дејност во тековната (година 
во смисла на одредбите на член 3 од оваа одлука. 

Член 5 
Како даночна основица која претставува основа 

за пресметување и плаќање на придонесот и за 
^утврдувањето на најниската основица на осигу-
рување претставува даночната основица утврдена 
со решение на надлежниот општински орган на 
управата. 

Член 6 

Додека општинскиот орган на управата надле-
жен за приходи не ја утврди даночната основица 
на самостојниот занаетчија и самостојниот угости-
тел за тековната година се плаќа аконтација на 
придонесот врз основа на утврдената даночна ос-
новица која служи за плаќање аконтација на при-
донесот спрема општествено-политичката заедница, 
со тоа што така утврдената аконтација на придо-
несот не може да биде пониска од износот на 
придонесот кој се пресметува на даночната осно-
вица од 48.000 динари годишно. 

Член 7 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води 
постапка за физичка делба по предлогот на пред-
лагачот Феми Рашити од Тетово, ул. „Гостиварска" 
бр. 33' против Јакуп Османи од град Тетово, ул. 
„Гостиварска" бр. 33, сега со непознато место на 
живееле во Западна Германија. 

Се повикува противникот Јакуп Османи да се 
јави пред судот, достави адреса или одреди пол-
номошник во рок од 30 дена по објавувањето на 
огласот. По истекот на овој рок ќе му се постави 
привремен старател преку Центарот за социјални 
работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 449/79. 
(104) 

Цред Општинскиот суд во Тетово, се води спор 
за исплата на долг по тужбата на тужителот СИЗ 
на станувањето — Тетово, против тужениот Ќамил 
Камили од Тетово, ул. „136" бр. 1, сега со непоз-
нато место на живеење во Западна Германија. 

Се повикува тужениот Ќамил Ќамили да се 
јави пред судот, достави адреса или Определи пол-
номошник кој ќе го застапува по овој предмет во 
рок од 30 дена но објавувањето на огласот. Во 
спротивно ќе му се постави привремен старател 
преку Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 276/80. 
(105) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Со стапувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за определување осно-
вица за пресметување и плаќање на придонесот 
и за остварување на правата по основа да пензис-
кото и инвалидското осигурување на самостојните 
занаетчии и самостојните угостители („Службен 
весник на СРМ", бр. 28/74). 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Бр. 01-3740/1 
25 декември 1980 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ВОЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Воениот суд во Скопје, по правната работа на 
тужителката државата СФРЈ — ВП 7250 — Загреб 
против тужениот Ивановски Пане од Скопје, со 
непозната адреса, заради наплатување на регресна 
штета во износ од 6.952,30 динари, му го постави 
за привремен застапник Поповски Томислав, по-
ручник при ВП 5573 — Скопје, врз основа на чл. 
84, став 2, точка 4 од ЗПП, бидејќи тужениот е 
со непозната адреса и нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го зас-
лепува тужениот по наведената правна работа сб 
додека тој или неговиот полномошник не се по-
јават пред судот, односно додека органот за стара-
телство не го извести судот дека му поставил ста-
рател. 

Од Воениот суд во Скопје, ИП. бр. 14/79. (106) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 976 од 27. X. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-172-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на називот на седиш-
тето на Централното основно училиште „Гоце 
Делчев", Ц. О, село Белимбегово, Скопско, со след-
ните податоци: Се запишува промената на називот 
на седиштето на Училиштето, со тоа што досегаш-
ниот назив на село Белимбегово се заменува со 
Илинден. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 976/80. (592) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 1000 од 1. XI. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1084-4-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот-бришење на привреме-
ната мерка на лицето овластено за застапување 
на Геолошки завод „Геозавод", Н. СОЛ. О со ООЗТ-
Скопје, ООЗТ Институт за консолидација, геотех-
ничко дупчење и водоснабдување „Хидротех-
ника", Н.СОЛ.О —• Скопје, ул. „254" бр. 6, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Лазар Арсов, дипломиран инженер-технолог, при-
времен управник, а како нов застапник се запи-
шува Симо Китевски, дипл. рудар. инж. в. д. ди-
ректор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1000/80 (593) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 316 од 14. X. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 122 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Вишата земјоделска школа — Битола, 
со следните податоци: Задругата ќе ја застапува 
Ангелков Борис, директор, со неограничени овлас-
тувања. 

Му престанува овластувањето за застапување 
на Качански Панде. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 316/80. (594) 
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Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 314 од 13. X. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 552 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Факултетот за туризам и угостителство — 
Охрид, со следните податоци: Име Иа лицето овла-
стено за застанување: м-р Александар Цицкошш, 
декан на Факултетот за туризам и угостителство 
Охрид, овластен за потпишување и .застапување 
на факултетот — полни овластувања. 

Му престанува овластувањето за застапување 
на м-р Голаб Чингоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 314/80. (595) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 978 од 30. X. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1625-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето на работната организа-
ција Општински музеј „Митко Зафировсќи", ЦО 
— Гевгелија, ул. „Маршал Тито" бр. 22 — во осно-
вање. 

Работната организација е основана со решението 
на Собранието на општината Гевгелија, бр. 01-80/1 
од 13. Ц. 1980 година. 

Основни дејности: 120321 — музеи. 
Во правниот промет Општинскиот музеј „Митко 

Зафировски" истапува самостојно во свое име и 
за своја сметка. 

За обврските' во правниот промет одговара со 
сите свои средства. 

За обврските на музејот одговара неограниче-
но и су пс РИД иј арно и основачот. 

Застапник на работната организација е Борис 
Ќаев, привремен работоводен орган, со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 97&/80. (597) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1006 од 4. XI. 1980 година, на реги-' 
етарска влошка бр. 1-1220-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Комуналната работна организација 
за гробишта и споменици „Бутел", ЦО — Скопје, 
гробишта Бутел, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник дипл. инж. Крум Андреев-
ски, в. д. директор, без ограничувале, а како нов 
застапник се запишува дипл. инж. Крум Андреев-
ски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1006/80. (598) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1005 од 4. XI. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-896-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Кондураџиската работна органи-
зација „Работник", ЦО — Скопје со следните по-
датоци: Се^ брише досегашниот застапник Јусуф 
Дервишевиќ, а како нов застапник се запишува 
Рамиз Радончић раководител, со неограничено 
овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1005/80. (599) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1018 од 7. XI; 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1196-7-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено з а 
застапување на Земјоделскиот факултет, О. СОЛ. О 
со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Институт за заштита 
на растенијата — Скопје, булевар „Југославија" 
бб, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник д-р Филип Пејчиновски, а како нов зас-
тапник се запишува д-р Ефтим Анчев, в. д. дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1018/80. (600) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ните Фи. бр. 1020 од 18. XI. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 1-373-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Кирил и Методиј", село Стојаково, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Стојан 
Челев, директор, а како нов застапник се затоплува 
Ристо Аврамчев, индивидуален работоводен орган, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1020/80. (609) 

Окружниот стопански суд во Скопје се реше-
нието Фи. бр. 1051 од 19. XI. 1980 годш!а, на реги-
старска влошка бр. 1-1193-0-0-0 ја запиша во суд1^ 
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„29 Ноември" со ЦО, село Петралица, Кр. Паланка, 
со следните податоци: Се брише досегашниот за-
стапник Марковски Бранко, в. д. директор, а како 
нов застапник се запишува Павловски Стојко, ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1051/80. (610) 

Окружниот стопалЈски суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 1056 од 21. XI. 1980 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-724-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ученичкиот дом „Мирко Милески" 
со Ц. О — Кичево, ул. „11 Септември" бб, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Трајановски Јован, в. д. директор, а како нов за-
стапник се запишува Дескоски Пецо, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1056/80. (611) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1050 од 25. XI. 1980 година, на реги-
старска влошка бр. 2-984-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Градежно-занаетчиСката услужна 
задруга „Ѓорче Петров", Ц. О — Скопје, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Трајковски Ратко, директор, а како нов застапник 
се запишува Пешовски Михајло, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1050/80. I (612) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 20 од 17. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-462-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Само-
управната интересна заедница на станувањето, ЦО 
— Кочани. 

Основни дејности: 140221 — утврдување и про-
грамирање на станбената изградба; 

— обезбедува средства за станбена изградба; 
— го организира здружувањето да средствата 

за станбена изградба; 
— го организира здружувањето на средствата 

за станбена изградба и ја одредува стапката на 
придонесот за станбената изградба; 

— инвестира во општествената станбена из-
градба; " • 

— ја утврдува станбената политика на под-
рачјето на општината; 

— управува и ги одржува станбените згради, 
станови и работни простории во општествена соп-
ственост. 
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Во правниот промет со трети лица заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на осно-
вачите и основачите »не одговараат за обврските 
на заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Ивановски Иван, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 20/97. (613) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 37 од 19. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-479-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Само-
управната интересна заедница на станувањето, 
ЦО — Радовиш. 

Основни дејности: 140221 — самоуправна инте-
ресна заедница на станувањето; станбена дејност. 

Во правниот промет со трети лица заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целоска одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на своите 
основачи и основачите не одговараат за обврските 
на заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Гозев Кирил, се-
кретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 37/79. (614) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 38 од 19. I. 1979 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-480-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување, ЦО, 
Радовиш. 

Основни дејности: 140237, м. бр. 40689 — само-
управна интересна заедница во областа на здравст-
вото и здравственото осигурување. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите, 
свои средства. 

Заедницата не одговара за обврските на своите 
основачи и основачите не одговараат за обврските 
на Заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Кирчо Стефанов, 
секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 38/79. (615) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 39 од 19. I. 1979 година, на регистарска 
влошка бр. 1-481-0-0 го запиша во судкиот регистар 
основањето и конституирањето на Општинската 
самоуправна интересна заедница за старосно оси-
гурување на земјоделците, ЦО — Радовиш. 

Основни дејности: 140239 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на старосног осигуру-
вање на земјоделците. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). 

Заедницата не одговара за обврските на своите 
основачи и основачите не одговараат за обврските 
на заедницата. 

Заедницата ќе ја застапува Кирил Стефанов, 
секретар, со неограничени овластувања во заста-
п у в а њ е т 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 39/79. - (616) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 71 од 19. I. 1979 година, на регистарска 
влошка бр. 1-512-0-0 го запиша во судкиот регистар 
основањето и конституирањето на Општинската 
самоуправна интересна заедница на културата, ЦО 
— Радовиш. , -

Основни дејности: 140233 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на културата. 

Во правниот промет со трети лица Заедницата 
има неограничени овластувања и одговара со сите 
свои средства (целосна одговорност). , 

Заедницата ќе ја застапува Владо Вуков, прет-
седател, без бграничување. 

Заедницата не одговара за обврските на свои-
те основачи и основачите не' одговараат за об-
врските на Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 71/79. (617) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Здравствена легитимација на име Бобе Стефа-
новски, ул. МХ. Карпош" бр. 24? Куманово. (4165) 

Здравствена легитимација на име Ирена Гиев-
ска, ул. „X. Карпош" бр. 133, Куманово (4166) 

Работна книшка на име Митре Маневски, ул. 
„Т. Ѓорѓиев" бр. 46, Куманово. (4167) 

Свидетелство на име Шенаве Бектешова, ул. 
„Средорек" бр. 11, Куманово. (4168) 

Здравствена легитимација на име Лазо Смил-
е в с к и , е. Кнежево, Кратово. (4169) 

Воена книшка, издадена на име Герасимоски 
Јоксим, е. Горно Крушје, Македонски Брод. (4170) 

Лична карта на име Славица Бошкоска, ул. 
„ЈНА", Гостивар. (4171) 

Здравствена легитимација на име Милован Ни-
коловски, Куманово. (4172) 

Здравствена легитимација на име Снежана 
Пршевска, ул. „И. Милутинови^" бр. 20, Куманово. 

(4173) 
Здравствена легитимација на име Наталија Ан-

товска, ул. „М. Пијаде" бр. 34, Куманово. (4174) 
Здравствена легитимација на име Драгица Ива-' 

нова, е. Пршовце, Кратово. (4175) 
Свидетелство на име Стојка Санева, ул. „Г. 

Делчев" бр. 17, Титов Велес. (4176) 
Свидетелства од I до IV година на име Муарем 

Сеиди, е. Џепчиште, Тетово. (4177) 
Диплома на име Муарем Сеи/^и, е. Џепчиште, 

Тетово. (4178) 
Воена книшка на име Иван Билбил оски, е. 

Брвеница, Тетово. (4179) 
Здравствена легитимација на име Злјал Фе-

таи, е. Чифлик, Тетово. (4180) 
Работна книшка на име Југослав Стојановски, 

ул. „130" бр. 60, Тетово. (4181) 
Здравствена легитимација на име Идај ете Ра-

мани, е. Лисец, Тетово. (4182) 
Диплома на име Таибе Даути, ул. „НО" бр. 56, 

Тетово. - (4183) 
Диплома на име Ганимете Јашари, ул. „Прес-

лавска" бр. 47, Тетово. (4184) 
Свидетелство за III клас на име Исак Азизи, 

е. Боговиње, Тетово. , (4186) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Асибе Рамадани, е. Челопек, Тетово. (4186) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Абдуламит Рамадани, е. Челопек, Тетово. (4187) 
Воена книшка на име Д^ут Адили, е. Пршовце, 

Тетово. (4188) 
Свидетелства за I и II одделение на име Исак 

Азизи, е. Боговиње, Тетово. (4189) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Хурије Рамадани, е. Челопек, Тетово. (4190) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Гафур Рамадани, е. Челопек, Тетово. (4191) 
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Земјоделска здравствена легитимација на име 
Авни Рамадани, е. Челопек, Тетово.. (4192) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Оехаре Рамадани, е. Челопек, Тетово. (4193) 

Здравствена легитимација на име Мухамед Ис-
маили, ул. „108" бр. 58, Тетово. (4194) 

Свидетелство на име Милазим Даути, е. Рако-
вец, Тетово. (4195) 

Ученичка книшка на име Леони Гајдаиев, Го-
стивар. (4196) 

Свидетелство за IV година на име Џеврије Ка-
раојеми, ул. „Београдска" бр. 34, Гостивар. (4197) 

Свидетелство на име Љупче Петкоски, ул. „Ц. 
Коњарец" бр. 86, Прилеп. (4198) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Благоја Ѓорѓиев, е. Лаки, Виница. (4190) 

Здравствена легитимација на име Мишко Да-
нев, ул. „Д. Влахов" бр. 11, Виница. (4200) 

Здравствена легитимација на име Белиним Ру-
шидов, е. Градошорци, Струмица. (4201) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ја-
шар Мамут, Скопје. (4202) 

Воена книшка, издадена од Приштина на име 
Живко Станикевски, Скопје— (4203) 

Свидетелство на име Зекир Јусуфи, с. Добри 
Дол, Гостивар. (4204) 

Свидетелство на име Виолета Богоеска, ул. „Г. 
Делчев" бр. 15, Гостивар. (4205) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Абаз 
Садик Османи, Скопје. (4206) 

Воена книшка на име Мирослав Крстиќ, е. Че-
тирц^ Куманово. (4207) 

Здравствена легитимација на »име Лулјета 
Красници, ул. „Ј. Сандански" бр. 33, Куманово. 

Работна книшка на име Зоран Антиќ, ул. „Т. 
ЕКОНОМОВ" бр. 13, Куманово. (4209) 

Здравствена легитимација на име Момчило 
Смилевски, ул. „Бр. Радичевић бр. 9, Куманово. 

Работна книшка на име Арсенија Крстевски, 
с. Синичане, Тетово. (2328) 

Свидетелство за VIII одделение на име Самет 
Руфати, е. Боговиње, Тетово. (2329) 

Свидетелство на име Севда Нанковска, ул. „М. 
Ч. Филиповски" бб, Гостивар. (2330) 

Свидетелство на име Дулберка Марковска, е. 
Дуф, Гостивар. (2331) 

Свидетелство за IV одделение на име Сава 
Василеска, е. Чајле, Гостивар. (2332) 

Здравствена легитимација, издадена од Скопје 
на име Линдита Гаши, Скопје. (2333) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Петар Козанковски, Скопје. (2334) 

Свидетелства за завршено I, II, III и IV година 
и диплома за положен завршен испит, издадени 
од Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Диљавер Алити, Куманово. <2335) 

Свидетелства за III и IV година и диплома за 
положен завршен испит издадени од Гимназијата 
„Гоце Делчев" во Куманово на име Неат Шефке-
т а Куманово. (2336) 

Свидетелство за завршено II година, издадено 
од Гимназијата „Никола Карев" во Скопје на име 
Љиљана Змеј ковска, Скопје. (2337) 

Работна книшка на име Кејбет Шабанов, ул. 
„Козјак" бр. 21, Битола. (2338) 

Свидетелство на име Бранко Прелевски, с. 
Небрегово, Прилеп. (2339) 

Свидетелство за завршено V одделение, изда-
дено од Централното основно училиште „Мирче 
Ацев", е. Лакавица на име Петреска Јагода, с. 
Крапа, Брод Македонски. (2340) 

Регистарски таблици ВТ 107-89 со приклучно 
35—43 ВТ на име Билгајип Љатифоски. с. Плас-
ница, Македонски Брод. (2341) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Сава Гавровска. с. Милетино, Тетово. (2342) 

Свидетелство за I, II и III одделение на име 
Шабан Јахјан, е. Камењане, Тетово. 4 (2343) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нурије Шабани, е. Г. Палчиште, Тетово. (2345) 

Здравствена легитимација на име Иљас Емур-
лаим, ул. „Ѓ. Петров" бр. 41, Тетово. (2346) 

Здравствена легитимација на име Исмет Хусан-
џеват, ул. „Р. Цамиќ" бр. 54, Тетово. (2347) 

Здравствена легитимација на име Мирјанка 
Петревска, ул. „М. Тито" Тетово. (2348) 

Здравствена легитимација на име Васфи Иб-
рахими, ул. „116" бр. 31, Тетово. (2349) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гасан-
фер Саљими, е. Врапчиште, Гостивар. <2350) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име 
Невзат Али, Скопје. (2351) 

Воена книшка, издадена од Ниш на име Пи-
жевски, Стојко, Скопје. (2352) 

Воена книшка, издадена од Кралево на име 
Шабан Мифтари, Скопје. (2353) 

Свидетелство за VIII одделение на име Снежа-
на Јандреска, с. Тополчани, Прилеп. (2354) 

Здравствена легитимација на име Милорад Си-
моновски, ул. „В. Маслеша" бр. 12, Куманово. (2355) 

Работна книшка на име Владо Величковски, 
е. Агино Село, Куманово. (2356) 

Свидетелство за VIII одделение на име Нухи 
Елмази, с. Шум, Струга. (2357) 

Свидетелство за VII одделение, издадено од е. 
Боговиње, на име Амет Рецепи, е. Камењане, Те-
тово. (2359) 

Свидетелство од VI одделение, издадено од е. 
Боговиње на име Рецепи Садри, е. Камењане, Те-
тово. (2360) 

Диплома на име Хаџи Шабани, е. Теново, Те-
тово. (2361) 

Свидетелство за IV одделение на име Кибир 
Фидани, е. Балиндол, Гостивар. <2362) 

Свидетелство на име Перса Божиновска, кеј 
„Вардар" бр. 1-1/10, Гостивар. (2363) 

Свидетелство за VIII одделение на име Кур-
тиш Џафери, е. Дуф, Гостивар. (2364) 

Свидетелство за IV одделение на име Цана 
Николовска, Гостивар. <2365) 

Здравствена легитимација на име Митко Ста-
ноевски, ул. „Илинденска" бр. 9, Виница. (2366) 

Воена книшка, издадена од Горњи Милановац 
на име Мустафа Љамонари, Скопје. (2367) 

Индекс бр. 1461 на име Трајанка Иванова, ул. 
„К. Абрашевић бр. 36-а, Битола. <2368) 

Здравствена легитимација на име Каја Стојат 
нов ска, Куманово. (2370) 

Работна книшка на име Славица Аврамовска, 
ул. „25 Февруари" бр. 7, Куманово. (2371) 

Свидетелство за II година на име Ангелина 
Кужумирова, ул. „Т. Велков" бр. 1/6, Куманово. 

(2372) 
Здравствена легитимација на име Димче Ни-

колиќ, е. Никуљане, Куманово. (2373) 
Свидетелство за завршен испит на име Дра-

ган Димковски, ул. „Д. Божинов" бр^ 43, Кумано-
во. (2374) 

Здравствена легитимација на име Стојанка 
Стојиќ, ул. „К. Ј. Питу" бр. 22 Куманово. (2375) 

Свидетелство за V и VI одделение на име Аким 
Шабани, е. Дебреше, Гостивар. (3585) 

Свидетелство за V одделение на име Адем Му-
харему е. Дебреше, Гостивар. (3536) 

Воена книшка, издадена од Илирска Бистрица 
на име Коце Џепиќ, Скопје. (3587) 

Воена книшка, издадена од Андриевица на име 
Митре Стеранов, Скопје. (3588) 

Воена книшка, издадена од Крагуевац на име 
Зулфиќар Ахмет, Скопје. (3590) 

Воена книшка, издадена од Прилеп на име 
Драге Размоски, е. Црнилиште, Прилеп. (3591) 

Воена книшка, издадена од Крушевац на име 
Фаредин Абди, Скопје. (3592) 

Индекс бр. 1617 на име Цене Спиркоски, ул. 
„Егејска" бр. 100, Прилеп. (3593) 

Свидетелства за I и II клас на име Илка Ка-
рулеска, ул. „Кукушка" бр. 12, Прилеп. (3594) 

Свидетелство за VIII одделение на име Џе-
мал Хазиадар, е. Десово, Прилеп. (3595) 
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Свидетелство за VIII одделение на име Лутво 
Седиковиќ, е. Десово, Прилеп. (3596) 

Свидетелство за V одделение на име Јани Ко-
стоски, ул. „Октомвриска" бр. 54, Прилеп. (3597) 

Диплома бр. 356 на име Ристо Думалоски, ул. 
„Орде Чопела" бр. 12, Прилеп. (3598) 

Свидетелство за V и VI одделение на име Рада 
Митреска, е. Крушевица, Прилеп. (3599) 

Работна книшка бр. 4053 на име Драги Фили-
п о в и , ул. „Ц. Коњарец" бр. 303, Прилеп. (3600) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ибадет 
Мустафоска, Прилеп. (3601) 

Здравствена легитимација на име Новак До-
девски, Куманово. (3602) 

Здравствена легитимација на име Десанка Сте-
фановска, е. Мл. Напричане, Куманово. (3603) 

Здравствена легитимација на име Горан Анге-
ловски, нас. Карпош б.б., Куманово. (3604) 

Здравствена легитимација на име Славко Ан-
геловски, нас. Карпош б.б., Куманово. (3605) 

Здравствена легитимација на име Станка Ан-
геловска, нас. Карпош б.б., Куманово. (3606) 

Здравствена легитимација на име Драган Ни-
колиќ, ул. „Бр. Радичевић бр. 29, Куманово (3607) 

Здравствена легитимација на име Неџат Зеки-
ри, ул. „Киро Фетак" бр. 50, Куманово. (3608) 

Здравствена легитимација на име Стојадин Ста-
ноевиќ, Куманово. (3609) 

Здравствена легитимација на име Оливер ДИМ-
КОВСКИ, е. Романовце, Куманово. (3610) 

Здравствена легитимација на име Дејан ДИМ-
КОВСКИ, е. Романовце, Куманово. (3611) 

Здравствена легитимација на име Костадин 
Богданове™, ул. „Д. Влахов" бр. 50, Куманово. 

Свидетелство за VII одделение на име Нада 
Положани, е. Ливада, Струга. (3613) 

'Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Наџи Реџепали, Струга. (3614) 

'Свидетелство за VIII одделение на име Нахија 
Мета, е. Мислодежда, Струга. (3615) 

Свидетество за VIII одделение на име Марјан 
Топиќ, е. Смилевци, Титов Велес. (3616) 

Свидетелство за V одделение на име Исмет 
Деари, Гостивар. (3617) 

Свидетелство за VI одделение на име Зора Ѓор-
ѓиевска, Гостивар. (3618) 

Свидетелство за VII- одделение на име Михаме 
Дервиши, Гостивар. (3619) 

Свидетелство за IV година на име Анче Гру-
ј оски, ул. „18 Ноември" бр. 44, Гостивар. (3620) 

Свидетелство на име Кузман Филиповски, ул. 
„В. Кидрич" бр. 149, Гостивар. (3621) 

Свидетелство за IV одделение на име Невзат 
Исеин, е. Добри Дол, Гостивар. (3622) 

Свидетелство за У одделение на име Аница 
Аврамова, е. Зубовце, Гостивар. (3623) 

Свидетелство за VI одделение на име Благунја 
Василеска, е. Галате, Гостивар. (3624) 

Свидетелство на име Халил Иљази, е. Дечане, 
Гостивар. (3625) 

Свидетелство за V одделение на име Северџан 
Фидлии, Гостивар. (3626) 

Свидетелство за VI одделение на име Борче 
Јанакиевски, е. Волковија, Гостивар. (3627) 

Свидетелство за VII одделение на име Среќко 
Јовановски, Гоститвар. (3628) 

Лична карта на име Гзим Емро, ул. „В. Кид-
рич" бр. 30, Гостивар. (3629) 

Свидетелство за VII одделение на име Нагип 
Јонузи, ул. „ЈНА" бр. 55, Гостивар. (3630) 

Здравствена легитимација на име Роса Вели-
кова, Виница. (3631) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „Тодор Арсов", Зрновци на име 
Цветкова Стојанка, е. Видовиште, Кочани. (3632) 

Свидетелство на име Даница Михајлова, ул. 
„Кл. Охридски" бр. 34, Битола. (3633) 

Свидетелство за VII одделение на име Томе 
Ивановиќ, Куманово. (3634) 

Здравствена легитимација на име Дејан Андо-
новски, ул. „Д. Божинов" бр. 24-а, Куманово. (3635) 

Здравствена легитимација на име Летка Сте-
фановска, ул. „11 Ноември" бр. 37, Куманово. (3636) 

Работна книшка на име Чедомир Младеновски, 
е. Облавце, Куманово. ' (3637) 

Здравствена легитимација на име Силвана Ре-
џепова, ул. „Средорек" бр. 105, Куманово. (3638) 

Здравствена легитимација на /име Тефик Ис-
маиљ^ ул. „Ј. Сандански" бр. 49, Куманово. (3639) 

Здравствена легитимација на име Мане Васи-
левски, е. Зубовце, Куманово. (3640) 

Здравствена легитимација на име Хемзе Љис-
лими, е. Лојане, Куманово. (3641) 

Здравствена легитимација на име Атиџе Ше-
керовска, Куманово. (3642) 

Здравствена легитимација на име Добрица Дим-
ковска, е. Романовце, Куманово. (3643) 

Свидетелства за I, II III и IV година, издаде-
ни од ХТТУ „Борис Кидрич", Титов Велес на име 
Груев Антон, ул. „Васил Горгов" бр. 31, Титов Ве-
лес. (3644) 

Свидетелство за III година на име Задин Ша-
хими, е. Отушиште, Тетово. (3645) 

Свидетелство за V одделение на име Миљаим 
Камбери, ул. „111" бр. 5, Тетово. (3646) 

Здравствена легитимација, издадена од Тетово 
на име Хаџере Арифи, е. Требош, Тетово. (3647) 

Свидетелство од V одделение, издадено од Ос-
новното училиште во е. Желино на име Хаљими 
Лазри, е. Желино, Тетово. (3648) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
е. Боговиње на име Саљиу Шефкет, е. Камењане, 
Тетово. (3649) 

Свидетелства за I и II година на име Џемил 
Далипи, е. Пирок, Тетово. (3650) 

Здравствена легитимација на име Рефик Не-
хиу, е. Речица, Тетово. (3651) 

Здравствена легитимација на име Алиј.а Сулеј-
ман, е. Ново Село I, Тетово. ' (3652) 

Работна книшка на име Џафит Шабани, ул. 
„Вардарска" бр. 36, Тетово. ^ (3653) 

Работна книшка на име Босиљка Гајиќ, Попо-
ва Шапка, Тетово. (3654) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Емине Етеми, ул. „И. Р. Лола" бр. 20, Тетово. (3655) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Гани Етеми, ул. „И. Р, Лола" бр. 20, Тетово. (3656) 

Свидетелство за V одделение на име Зоран 
Станкоски, е. Зубовце, Гостивар. (3657) 

Свидетелство за V одделение на име Горан 
Божмиоски, е. Зубовце, Гостивар. (3658) 

Свидетелство за IV одделение на име Низиф 
Велиу, е. Форино, Гостивар. (3659) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓорче 
Божиноски, Гостивар. (3660) 

Возачка дозвола, издадена од ОВР — Гости-
вар на име Томислав Лазаревски, Гостивар. (3661) 

Диплома на име Зурап Аљиу, е. Форино, Го-
стивар. - (3662) 

Свидетелство за VIII одделение на име Милан 
Ацдокоаш, ул. „Д. Наредником бр. 295, Прилеп. 

Врз основа на член 95, а во врска со член 90 
став 1 од Законот за редовните судови („Службен 
весник на ОРМ" бр. 17/79), собранијата на општи-
ните Чаир, Гази Баба и Кисела Вода — Скопје. 

О Б Ј А В У В А А Т 
ДЕКА КЕ ВРШАТ ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА НА 

ОПШТИНСКИОТ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 
Заинтересираните кандидати, покрај општите 

услови, треба да ги исполнуваат м следните усло-
ви: да се државјани на СФРЈ, дипломирани прав-
ници со .потребно искуство и стручно знаење, со 
положен правосуден испит и морално-политички 
.квалитети за вршење на судиската функција. 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на Оп-
штината Чаир — Скопје '— Комисија за прашања 
на изборите и именувањата во рок од 15 дена од 
објавувањето на соопштението. (664) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

557. Закон за државната управа — — — 913 

558. Одлука за избор на судиинпоротници на 
Врховниот суд на Македонија, Стопан-
скиот суд на Македонија, окружните су-
дови и окружните стопански судови — 942 

559. Одлука за избор на судии на Републич-
киот совет за прекршоци — — — — 953 

560. Одлука за помилување на осудени лица 954 

561. Одлука за групно помилување по повод 
Новата 1981 година — — — — — — 954 

562. Одлука за утврдување на износот на 
средствата на основните банки за откуп 
на обврзници на Федерацијата извадени 
во 1980 година — — — — — — — 956 

563. Одлука за премија за кравјо и овчо мле-
ко во 1981 година — — — — — — 956 

564. Одлука за измена на намената на сред-
ствата за посебни намени утврдени со 
Републичкиот буџет за 1980 година — 957 

565. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за изменување јт дополнување на 
Тарифата за задолжително осигурување 
на моторни возила — — — — 957 

566. Наредба за преземање мерки за заштита 
на животните од заразните и паразотни-
те болести во 1981 година — — — — 957 

567. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 44/80 од 20 ноември 1980 година — 961 

568. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 70/80 од 4 декември 1980 година — 962 

Општи aкти на самоуправните интересни 
заедници 

280. Одлука за основиците за пензиско и ин-
валидско осигурување на самостојните 
занаетчии и самостојните угостители кои 
служат за плаќање на придонесот и за 
остварување на правата — — — — 962 
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