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372. 
Врз основа на член 20 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за Македонската ака-
демија на науките и уметностите („Службен весник 
на СРМ" бр. 18/76), Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 
10 јули 1978 година го утврди пречистениот текст 
на Законот за Македонската академија на науките 
и уметностите. 

Пречистениот текст на Законот за Македонска-
та академија на науките и уметностите ги опфаќа: 
Законот за Македонската академија на науките и 
уметностите („Службен весник на СРМ" бр. 9/67) и 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за Македонската академија на науките и уметнос-
тите („Службен весник на СРМ" бр. 18/76), во кои 
е означено времето на нивното влегување во сила. 

Бр. 09-1825 
10 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Душко Шурбановски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИ-

ТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 

(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Се основа Македонска академија на науките и 

уметностите ( Академија). 
Седиштето на Академијата е во Скопје. 

Член 2 
Академијата е научна организација која ги 

здружува истакнатите научни работници и уметни-
ци од сите области на науките и уметностите. 

Член 3 
Задача на Академијата е со својата дејност да 

ја поттикнува и развива научната мисла, основните 
научни испитувања и применувањето на научните 
методи и научните резултати, да ги поттикнува са-
мостојно или во соработка со други научни органи-
зации научните дејности и активностите на науч-
ните организации и на научните работници и да ра-
боти на негувањето и унапредувањето на уметнос-
тите. 

Академијата посебно врши и поттикнува проу-
чување на одделни области од битно значење за раз-
витокот на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 4 
За остварувањето на своите задачи Академијата 

особено: 
1) организира и поттикнува проучување на оп-

штествено-економскиот и културниот развиток, про-
изводните сили и природните богатства на земјата; 

2) учествува со предлози и мислења во утврду-
вањето на општата политика на Републиката во 
областа на науката и уметноста; 

3) учествува со предлози и мислења во утврду-
вањето на програмите за научна работа и за раз-
вој на'научните и културните дејности во Репуб-
ликата; 

4) организира комплексни научни испитувања; 
5) се залага за примена на резултатите од на-

учните испитувања; 
6) организира научни симпозиуми, советувања и 

други собири на научни работници и уметници со 
цел современите марксистички научни погледи и 
резултатите на научните испитувања од интерес за 
унапредување на научните дејности и за матери-
јалниот, општествениот и културниот развиток јав-
но да се претресуваат и оценуваат; 

7) дава предлози и мислења за унапредување 
на науката и уметноста и за примената на научни-
те достигања на општествено-политичките заедни-
ци и самоуправните интересни заедници; 

8) дава мислења за одделни значајни прашања 
по своја иницијатива или по барање од организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници; 

9) соработува со организации на здружениот 
труд и други самоуправни организации и заедници 
во испитувањето и решавањето на научни пробле-
ми и задачи; 

10) објавува резултати од научните испитува-
ња, научни и уметнички дела; 

11) основа по потреба научни, уметнички и дру-
ги културни установи. 

За остварување на овие задачи Академијата 
соработува со други академии на науките и умет-
ностите, со универзитети, научни установи, органи-
зации, научни работници и уметници во земјата и 
странство. 

Член 5 
Заради остварување на своите задачи Акаде-

мијата во својот состав организира одделенија, а 
може да организира и институти и други научни 
и стручни единици. 

Член 6 
Академијата има својство на правно лице. 

Член 7 
Академијата има статут. 
Статутот на Академијата содржи поблиски од-

редби за извршувањето на задачите на Академија-
та, за нејзината организација, за изборот на чле-
?швите, како и за организацијата, делокругот и ра-
ботата на органите и за правата на самоуправување 
на работните луѓе во Академијата. 

Статутот го донесува Собранието на Академија-
та со мнозинство на гласови од вкупниот број чле-
нови во работниот состав. 

Член 8 
Академијата ги врши своите права и должности 

самостојно во согласност со Законот и Статутот. 
Надзор над законитоста на работата на Акаде-

мијата врши Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 
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Член 9 
Средствата за работа на Академијата се обезбе-

дуваат врз основа на програма за работа, од буџе-
тот на Републиката, од самоуправните интересни 
заедници, организациите на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници. 

Извори на средства на Академијата можат да 
бидат подароци, завештанија и приходи од научно 
издавачката и друга дејност на Академијата. 

Академијата може да основа фондови за научни 
истражувања и други фондови во согласност со За -
конот и Статутот на Академијата. 

II. ЧЛЕНСТВО ВО АКАДЕМИЈАТА 

Член 10 
Членови на Академијата се: членови во ра-

ботниот состав, членови надвор од работниот состав 
и почесни членови. 

Членовите на Академијата во работниот состав 
се: редовни (академици) и дописни. 

Член 11 
За редовни членови се избираат лица од редот 

на научниците и уметниците југословенски држав-
јани чии резултати во областа на науката или умет-
носта претставуваат високи достигања. 

За дописни членови се избираат лица од редот 
на научниците и уметниците југословенски држав-
јани кои ја збогатиле науката и уметноста со тру-
дови или остварувања од особено значење. 

За членови на Академијата надвор од работниот 
состав се избираат научни работници или уметници 
југословенски или странски државјани, чии успеси 
во науката и уметноста претставуваат високо дос-
тигање и уживаат посебно признание во научниот 
и културниот живот на нашата земја, а особено 
оние од нив чии научни и уметнички творби се 
сврзани со Социјалистичка Република Македонија. 

За почесни членови можат да бидат избрани ли-
ца кои имаат особени заслуги во изградбата и раз-
витокот на Социјалистичка Република Македонија, 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја или за зацврстување и унапредување на мирот 
во светот и за соработка меѓу народите и се особе-
но заслужни за унапредувањето и развитокот на 
науките и уметностите. 

Член 12 
Изборот на редовните и дописните членови на 

Академијата се врши по предлог од наставно-на-
учен совет на факултет, висока школа или умет-
ничка академија, од научен совет на научна устано-
ва, на собрание на научно или стручно здружение, 
како и по предлог од одделение или тројца членови 
на Академијата. 

Изборот на членови надвор од работниот состав 
и почесни членови на Академијата се врши по пред-
лог од Претседателството на Академијата. 

Член 13 
Собранието може да врши избор на членови на 

Академијата ако се присутни најмалку две третини 
од вкупниот број на членовите што имаат право да 
избираат. 

Во изборот на редовниве членови учествуваат 
редовните членови на Академијата. 

Во изборот на почесните и дописните членови, 
како и на членовите надвор од работниот состав, 
учествуваат сите членови од работниот состав на 
Академијата. 

Избран е оној кандидат за кого гласале мно-
зинството од вкупниот број членови од работниот 
состав. 

Изборот на членовите на Академијата во работ-
ниот состав се врши со тајно гласање. 

Член 14 
Членството во Академијата е доживотно. Со 

Статутот на Академијата можат да се предвидат 
случаи за престанок на членството во Академијата. 

Член 15 
Правата и должностите на членовите на Ака-

демијата се одредуваат со Статутот на Академијата 
во согласност со одредбите на овој закон. 

Член 16 
На редовните и дописните членови на Академи-

јата им припаѓа месечна награда која има карак-
тер на општествено признание. 

III. ОРГАНИ НА АКАДЕМИЈАТА 

Член 17 
Органи на Академијата се: собрание и прет-

седателство. 
Член 18 

Собранието е највисок орган на Академијата. 
Собранието го сочинуваат членовите на Акаде-

мијата во работен состав. 
Во работата на Собранието можат да учеству-

ваат почесните членови и членовите надвор од ра-
ботниот состав без право на одлучување. 

Член 19 
Собранието на Академијата: 
1) донесува статут на Академијата; 
2) избира членови на Академијата; 
3) избира претседател, еден или повеќе потпрет-

седатели, секретар и членови на Претседателството 
на Академијата; 

4) одлучува за основање научни, уметнички и 
други културни установи; 

5) ги разгледува општите прашања за органи-
зацијата и работата на Академијата и на Претседа-
телството му дава насоки за работа; 

6) ги претресува извештаите за работа на Ака-
демијата; 

7) донесува финансиски план и завршна смет-
ка на Академијата; 

8) врши и други работи што му се ставени во 
делокруг со Статутот на Академијата. 

Член 20 
Собранието може да одлучува полноважно ако 

се присутни повеќе од половината од вкупниот број 
членови во работниот состав, а одлуките се доне-
суваат со мнозинство гласови од присутните члено-
ви, доколку со овој закон или со Статутот на Ака-
демијата поинаку не е определено. 

Член 21 
Претседателството е извршен орган на Собра-

нието на Академијата. 
Претседателството го сочинуваат: претседателот, 

потпретседателот, односно потпретседателите, и сек-
ретарот на Академијата, секретарите на одделени-
јата и определен број членови што се утврдува при 
изборот на Претседателството. 

Претседателот и потпретседателот, односно пот-
претседателите, на Академијата се избираат од ре-
дот на редовните членови на Академијата, а сек-
ретарот и членовите на Претседателството можат 
да се избираат и од редот на дописните членови. 

Членовите на Претседателството се избираат на 
четири години. 

Член 22 
Претседателот ја претставува Академијата, 

претседава на седниците на Собранието, ги свршу-
ва и претседава на седниците на Претседателство-
то и врши други права и должности определени со 
закон и со Статутот. 



19 август 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 30 — Стр. 779 

Претседателот, во случај на отсутност, го заме-
нува потпретседателот, односно еден од потпретсе-
дателите што ќе го определи Претседателството на 
Академијата. 

IV. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА 
АКАДЕМИЈАТА 

Член 23 
Својата дејност членовите на Академијата ја 

остваруваат во одделенија кои ги сочинуваат сите 
членови на Академијата од работниот состав што 
работат во областите на науката или уметноста за 
кои одделението е формирано. 

Член 24 
За остварување на задачите на Академијата се 

избираат соработници од редот на научниците и 
уметниците. 

Начинот на избор и правата и должностите на 
соработниците се пропишуваат со Статутот на Ака-
демијата во согласност со Законот. 

Член 25 
Работните луѓе кои како членови на работната 

заедница работат во Академијата имаат самоуправ-
ни права според начелата за самоуправување на 
работниците во работните заедници на органите на 
општествено-политичките заедници. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Подготовките за почетокот со работата на Ака-

демијата ги врши Матична комисија што ја имену-
ва Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Матичната комисија ја сочинуваат најмалку се-
думмина членови од кои најмалку четворица ре-
довни членови на академија на науки и уметности. 

Матичната комисија го врши изборот на првите 
членови на Академијата. 

Матичната комисија го свикува првото собрание 
на Академијата и престанува со работа со ^зборот 
на Претседателството на Собранието. 

Член 27 
Академијата ќе донесе свој статут, најдоцна 

шест месеци од денот на конституирањето на Ака-
демијата. 

Член 28 
Академијата ќе ја усогласи својата организа-

ција и работа со одредбите на овој закон најдоцна 
шест месеци по неговото влегување во сила. 

373. 
Врз основа на член 6 од Законот за Македон-

ската академија на науките и уметностите („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/67 и 18/76), Собранието 
на Македонската академија на науките и уметнос-
тите, на седницата одржана на 26 јуни 1978 го-
дина, донесе 

С Т А Т У Т 
НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ 

И УМЕТНОСТИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Македонската академија на науките и умет-

ностите (во натамошниот текст: Академијата) е са-
мостојна и самоуправна научна организација, во 
која се здружени истакнати научни работници и 
уметници од сите области на науките и уметностите. 

Член 2 
Своите задачи Академијата ги остварува самос-

тојно, а во согласност со уставот, Законот за Ма-
кедонската академија на науките и уметностите, 
Законот за организирање на научните дејности, дру-
гите закони и прописите донесени врз основа на 
Закон, како и врз одредбите на овој статут. 

Член 3 
Академијата има свој амблем. 
Амблемот на Академијата го утврдува Собра-

нието на Академијата, со посебна одлука. 

Член 4 
Академијата има печат. 
Печатот на Академијата има тркалезна форма. 

Во средината на печатот е амблемот на Академи-
јата, а околу амблемот е текстот: „Македонска ака-
демија на науките и уметностите — Скопје". 

Член 5 
Поблиски одредби за обликот на печатот и 

штембилот на Академијата и за нивната употреба 
пропишува Претседателството на Академијата. 

И. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА 
АКАДЕМИЈАТА 

1. Остварување на општите задачи на Академијата 
во областа на науките и уметностите 

Член 6 
Академијата ја следи научната мисла и ја раз -

гледува состојбата во одделните области на науки-
те и уметностите и, во рамките на својот дело-
круг, го поттикнува нивниот развој; се залага за 
примена на современи методи при научните испиту-
вања и за примена на современи научни резулта-
ти во стопанството и другите области на општестве-
ните дејности; поттикнува и организира научни 
испитувања во одделни области на општестве-
ниот живот; се залага за унапредување на умет-
ностите. 

Академијата особено организира основни и ком-
плексни научни испитувања, како и испитувања 
што се од битно значење за развитокот на Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 7 
Предлог за разгледување на прашањата од 

членот 6 од овој статут можат да дадат: секој 
член од Академијата, одделение на Академијата, 
организација на здружениот труд и друга самоуп-
равна организација и заедница, собрание на опште-
ствено-политичка заедница и негов извршен орган, 
ошитествено-политичка и друга општествена орга-
низација, како и научно, стручно и уметничко здру-
жение. 

Предлогот се разгледува во одделенијата во 
чиј делокруг спаѓа соодветната област на науките 
и уметностите. За поднесениот предлог одделенија-
та донесуваат решение, а, ако за донесување на ре-
шение за соодветно прашање се надлежни Собра-
нието или Претседателството на Академијата, од-
деленијата го упатуваат предлогот до Претседател-
ството со свое мислење. 

Член 8 
Предлозите за утврдување на политиката на 

Републиката во областа на науките и уметностите, 
како и предлозите на програмите за научна рабо-
та и за развој на научните и културните дејности 
во Републиката, Академијата ги разгледува по ба-
рање од Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Претседателството на СРМ и Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ, или од собрани-
јата на соодветните интересни заедници, откако тие 
претходно ќе бидат разгледани во одделенијата на 
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Академијата. Иницијатори за разгледување на овие 
предлози можат да бидат и одделенијата на Ака-
демијата. 

Мислењата и предлозите на Академијата од 
претходниот став се утврдуваат на седница на Соб-
ранието врз основа на предлог од Претседателство-
то на Академијата. Текстот на мислењата и пред-
лозите на Академијата, врз основа на мислењата и 
предлозите на членовите на Академијата искажани 
на седницата на Собранието, како и врз основа на 
мислењата и предлозите од одделенијата на Акаде-
мијата, може, по овластување од Собранието, да го 
утврдува и Претседателството на Академијата. 

Претседателството на Академијата може да зак-
лучи да се побара од Собранието на СРМ и од 
собранијата на соодветните самоуправни интересни 
заедници на нивните седници да присуствуваат оп-
ределени членови на Академијата, за да ги образ-
ложат мислењата и предлозите на Академијата. 
Овие членови ги определува Претседателството на 
Академијата. 

Член 9 
Предлозите и мислењата за унапредување на 

науките и уметностите и за примена на научните 
достигнувања, што Академијата им ги дава на орга-
ните на општествено-политичките заедници и на 
собранијата на самоуправните интересни заедници, 
како и мислењата што за одделни значајни праша-
ња од интерес за науките и уметностите Академи-
јата им ги дава на организациите на здружениот 
труд и на другите самоуправни организации и за-
едници, ги утврдува Собранието на Академијата 
или, по негово овластување, Претседателството на 
Академијата. За прашања од областа на науките и 
уметностите што спаѓаат во делокруг на одделени-
јата, предлози и мислења можат да даваат и сами-
те одделенија. 

Член 10 
Со цел да се поттикнува развојот на одделни-

те области на науките и уметностите, Академијата 
може да основа научни, уметнички и други кул-
турни установи — како самостојни и самоуправни 
работни организации. 

Решение за основање на организација од прет-
ходниот став донесува Собранието на Академијата, 
врз основа на образложен предлог од Претседател-
ството на Академијата. Овој предлог Претседател-
ството го поднесува на иницијатива од соодветно 
одделение на Академијата. 

Со актот за основање на организација од ставот 
1 на овој член може да се предвиди таа да врши 
научни испитувања или уметничка или друга кул-
турна дејност првенствено за потребите на Ака-
демијата, потоа, да не може да ги менува дејноста 
и седиштето без согласност на Академијата, да ги 
поднесува на согласност на Академијата планови-
те и програмите за работа, како и самоуправните 
општи акти, односно нивните делови со кои се уре-
дува начинот на остварување на нејзините задачи. 
Согласност за менување на дејноста и седиштето 
на организацијата и на самоуправните општи акти, 
односно на нивните делови, со кои се уредува ; на-
чинот на остварување на задачите на организаци-
јата, дава Собранието на Академијата, а во сите 
други случаи согласност дава Претседателството на 
Академијата. Собранието, односно Претседателство-
то, оваа согласност ја дава врз основа на мислење 
од соодветното одделение на Академијата. 

Односите помеѓу Академијата и научната, умет-
ничката или другата културна организација осно-
вана од Академијата поблиску се уредуваат со по-
себна самоуправна спогодба. 

Член 11 
Академијата се грижи на своите членови и со-

работници да им создава услови за ефикасна науч-
на и уметничка работа во научните и стручните 
единици во својот состав и презема мерки да им 
обезбеди услови за таква работа и во други орга-

низации на здружениот труд и самоуправни орга-
низации и заедници од областа на научните и кул-
турните дејности. 

2. Планови и програми на Академијата 

Член 12 
Задачите што Академијата ќе ги остварува во 

определен временски период се утврдуваат со пла-
новите и програмите за работа на Академијата. 

Плановите и програмите на Академијата ги 
утврдува Собранието — на предлог од Претседа-
телството на Академијата. 

Член 13 
Плановите за работа на Академијата се средно-

рочни (за период од пет години) и долгорочни (за 
период од десет и повеќе години). 

Со плановите се утврдуваат насоките за оства-
рување на задачите на Академијата во развојот на 
науките и уметностите и научните испитувања што 
изискуваат повеќегодишна работа. 

Член 14 
Програмите за работа на Академијата се едно-

годишни и со нив се утврдуваат активностите на 
Академијата што во текот на соодветната кален-
дарска година ќе бидат преземени за развојот на 
науките и уметностите, научните испитувања што 
ќе бидат изведувани, како и другите активности 
што во остварувањето на задачите на Академијата 
во текот на годината ќе бидат преземени. Во про-
грамите за работа особено се утврдуваат работите 
што во текот на годината ќе бидат преземени зара-
ди остварување на задачите од петгодишните и по-
веќегодишните планови. 

Член 15 
Своите планови и програми за работа Акаде-

мијата ги усогласува со општествените планови на 
Републиката, со плановите и програмите на орга-
низациите на здружениот труд, на самоуправните 
интересни заедници и другите самоуправни органи-
зации и заедници во областа на научните и култур-
ните дејности. 

Член 16 
Нацртот на планот и на програмата за работа 

на Академијата го утврдува Извршниот одбор на 
Претседателството на Академијата, врз основа на 
предлозите од одделенијата. 

Предлозите за изготвување нацрт на план и на 
програма за работа на Академијата, одделенијата 
ги утврдуваат врз основа на предлозите од нивните 
членови и од институтите и другите научни еди-
ници, комисиите, одборите и телата на Академијата, 
како и од одделни организации на здружениот труд, 
самоуправни интересни заедници и други самоуп-
равни организации и заедници, од органи на оп-
:лтествено-политички заедници, од органи на оп-
штествено-политички и други општествени органи-
зации и од научни и стручни здруженија. 

Нацртот на планот и на програмата за работа 
на Академијата се разгледуваат во одделенијата. 

Врз основа на мислењата и предлозите на од-
деленијата, Претседателството на Академијата го 
утврдува предлогот на планот и на програмата за 
работа на Академијата и го поднесува на Собрание-
то. Претседателството посебно го известува Собра-
нието на Академијата за предлозите на одделенија-
та што не се прифатени во предлогот на планот и 
на програмата за работа, како и за причините по-
ради кои тие не се прифатени. 

Претседателството на Академијата може да зак-
лучи предлогот на планот и на програмата за ра-
бота да им бидат доставени на одделни организа-
ции и заедници од областа на науките, уметнос-
тите и други културни дејности, заради давање на 
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мислења и предлози. Нивните мислења и предлози 
ги разгледуваат соодветните одделенија на Акаде-
мијата и за своите ставови по нив го известуваат 
Претседателството на Академијата. 

3. Научно-испитувачки и уметнички проекти 

Член 17 
Научните испитувања и уметничките остварува-

ња на Академијата се изведуваат врз основа на 
утврден проект. 

За прифаќањето на проектот решава Претседа-
телството на Академијата, врз основа на предлог од 
одделенијата во чиј делокруг се областите на нау-
ките или уметностите во кои ќе се изведуваат на-
учните испитувања и уметничките остварувања. 

Член 18 
Ако работите врз проектот се изведуваат во 

две или повеќе години, за работите што ќе се изве-
дуваат во текот на секоја година се утврдува го-
дишна програма. 

Годишната програма за изведување на проек-
тот се донесува на ист начин како и проектот. 

Годишните програми за изведување на научно-
испитувачките и уметничките проекти се составен 
дел на годишната програма за работа на Акаде-
мијата. 

Член 19 
Изведувањето на одделни научно-испитувачки 

и уметнички проекти им се доверува на членови 
на Академијата, поединечно или групно, а за нив-
ното изведување можат да се формираат и посебни 
групи (тимови), во кои, покрај членови на Ака-
демијата, можат да учествуваат и научни и стручни 
работници и уметници од други организации. 

Со работата на групата (тимот) раководи член 
на Академијата, што го именува Претседателството, 
на предлог од соодветното одделение на Акаде-
мијата. 

Член 20 
Изведувањето на одделни научно-испитувачки 

и уметнички проекти или на делови од овие проек-
ти Академијата може, со договор да го довери на 
одделни научни или уметнички организации. Со до-
I оворот се утврдуваат правата и обврските на Ака-
демијата и соодветната организација во изведува-
њето на проектот, а особено учеството на Академи-
јата во финансирањето на проектот и надзорот на 
неговото изведување, начинот на изведувањето на 
проектот, сроковите за неговото изведување и на-
чинот на оценување на резултатите од проектот. 

Непосреден надзор над изведувањето на проек-
тот што и е доверен на одделна научна или умет-
ничка организација врши одделение на Академи-
јата определено од Претседателството на Академи-
јата. 

Со работата на проект чие изведување во це-
лост или делумно е доверено на одделна научна 
или уметничка организација раководи член на Ака-
демијата определен од Претседателството, на пред-
лог од соодветното одделение на Академијата. 

Член 21 
Научно-испитувачките и уметничките проекти 

на Академијата се финансираат од средства што 
Академијата ги обезбедува целосно или делумно. 

Член 22 
Барање за изведување на одделни научни испи-

тувања или уметнички остварувања можат да под-
несуваат: членовите рт Академијата, научните, 
уметничките и другите културни организации осно-
вани од Академијата, институтите и другите на-
учни единици на Академијата, како и работните 
тела на Академијата. Ова барање го разгледуваат 
одделенијата на Академијата во чиј делокруг спа-

ѓаат областите на науките и уметностите и, со свое 
мислење, го доставуваат до Претседателството на 
Академијата. 

Барање за изведување на одделни научни испи-
тувања или уметнички остварувања можат да под-
несуваат и одделенијата на Академијата — по соп-
ствена иницијатива. 

Член 23 
Откако Претседателството на Академијата ќе 

го усвои барањето за изведување на определено 
научно испитување или уметничко остварување, се 
изработува научно-испитувачки или уметнички 
проект. 

Член 24 
Поблиски одредби за изготвувањето на научно-

испитувачки и уметнички проекти, за нивното усво-
јување, изведување и финансирање пропишува Соб-
ранието на Академијата — со посебен правилник. 

4. Научни собири и други јавни приредби 

Член 25 
Во остварувањето на своите задачи во областа 

на науките и уметностите Академијата организира 
научни собири, предавања и уметнички приредби. 

Член 26 
За разгледување на одделни научни проблеми и 

резултатите од нивните испитувања Академијата ор-
ганизира научни собири (симпозиуми, советувања и 
други собири), на кои се покануваат научни работ-
ници од земјата и од странство. 

Член 27 
За настани од значење за општествено-поли-

тичкиот, културниот и научниот развиток на наро-
дите и народностите на Југославија, а особено за 
развитокот на македонскиот народ и .народностите 
што живеат во Македонија, Академијата организи-
ра посебни собири. 

Член 28 
Со цел јавноста да се запознае со резултатите 

од научните испитувања и уметничките оствару-
вања на нејзините членови, Академијата органи-
зира предавања и уметнички приредби. 

Академијата организира предавања и уметнич-
ки приредби и на членовите на други академии на 
науките и уметностите, а може да организира пре-
давања и уметнички приредби и на други особено 
истакнати научни работници и уметници од земјата 
и од странство. 

Член 29 
Решение за одржување на научен собир или 

друга јавна приредба донесува Претседателството 
на Академијата, врз основа на образложен пред-
лог од одделение на Академијата. 

Иницијатива за одржување на научен собир 
или друга јавна приредба можат да дадат одделни 
членови на Академијата, научни, уметнички и дру-
ги културни организации основани од Академијата, 
институтите и другите научни единици на Акаде-
мијата, како и работните тела на Академијата. Ини-
цијатива, исто така, можат да дадат и органите на 
одделни општествено-политички заедници и опште-
ствено-политички организации. Иницијативата прет-
ходно се разгледува од соодветните одделенија на 
Академијата и за нејзината оправданост доставу-
ваат мислење до Претседателството на Академи-
јата. 

За одржување на научен собир или друга јавна 
приредба, Претседателството може да именува орга-
низационен одбор, во кој можат да учествуваат и 
претставници на заинтересирани организации, како 
и одделни научни и стручни работници. 
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Претседателот и членовите на организациониот 
одбор се именуваат врз основа на предлог од соод-
ветните одделенија на Академијата. 

Организациониот одбор ја утврдува програмата 
на собирот или другата јавна приредба и претсмет-
ката на средствата неопходни за неговото одржу-
вање и презема други мерки неопходни за органи-
зирањето и одржувањето на собирот. Програмата на 
собирот или другата јавна приредба и претсметката 
на средствата за неговото одржување ги одобрува 
Претседателството на .Академијата, врз основа на 
предлог од соодветните одделенија на Академијата. 

Член 30 
По одржувањето на собирот или другата јавна 

приредба, организациониот одбор му поднесува на 
Претседателството на Академијата извештај за те-
кот на собирот и резултатите од разгледувањето на 
соодветниот проблем, како и за потрошените сред-
ства во врска со неговото одржување. 

Член 31 
Организирањето на одделен научен собир или 

друга јавна приредба може да му биде доверено и 
на соодветно одделение на Академијата. Во овој 
случај, одделението ги има сите права и обврски на 
организационен одбор. 

Член 32 
Поблиски одредби за организирањето на научни 

собири и други јавни приредби, како и за начинот 
на нивното финансирање, пропишува Претседател-
ството на Академијата. 

5. Издавачка дејност 

Член 33 
Со цел резултатите од научно-испитувачката и 

уметничката работа на членовите на Академијата да 
и бидат ставени на увид и располагање на јав-
носта, Академијата издава: списанија, монографии 
и други научни трудови, предавања и реферати од 
собири организирани од Академијата, уметнички 
творби и нивни репродукции, како и изворни ма-
теријали. 

Академијата може да издава трудови и умет-
нички творби и на. научни работници и уметници 
што не се членови на Академијата. 

Член 34 
За издавање на одделна публикација во изда-

ние на Академијата предлог поднесува соодветното 
одделение. Предлог за издавање на зборници на 
трудови поднесени на научни или други собири 
организирани од Академијата или во соработка со 
Академијата може да поднесе и организациониот 
одбор на соодветниот собир. 

За уредувањето на изданијата на Академијата, 
Претседателството на Академијата формира посеб-
ни редакциски одбори. Редакциските одбори на спи-
санијата на одделенијата ги формираат одделени-
јата — од редот на своите членови. 

Член 35 
За издавачката дејност на Академијата во те-

кот на годината се донесува издавачки план. Со 
издавачкиот план се утврдуваат изданијата на Ака-
демијата и финансиските средства што за секоја 
публикација се предвидуваат. 

Издавачкиот план го донесува Претседателство-
то на Академијата, врз основа на предлог од Изда-
вачкиот совет. 

Член 36 
Издавачкиот совет е советодавно тело на Прет-

седателството на Академијата по прашања од об-
ласта на издавачката дејност. 

Издавачкиот совет, врз основа на мислењата од 
одделенијата на Академијата по нацртот на изда-
вачкиот план на Академијата, го утврдува предло-

гот на издавачкиот план на Академијата и на Прет-
седателството му дава мислење за оправданоста да 
се објават одделни публикации во издание на Ака-
демијата, за објавувањето на одделни публикации 
на јазиците на другите народи и на народностите 
на Југославија или на странски јазици, за тиражот 
на одделни изданија, за висината на дотацијата на 
одделни изданија и за нивната продажна цена, ка-
ко и за приоритетот на објавување на одделни из-
данија. Издавачкиот совет го разгледува оствару-
вањето на издавачката политика на Академијата и 
на Претседателството на Академијата му предлага 
потребни мерки за развојот на издавачката дејност. 

Член 37 
Издавачкиот совет го сочинуваат секретарот на 

Академијата и секретарите на одделенијата на Ака-
демијата. 

Секретарот на Академијата е претседател на 
Издавачкиот совет, а секретар на Советот е секре-
тарот на Секретаријатот на Академијата. 

Советот работи на седници, што се одржуваат 
по потреба. 

Член 38 
Изданијата на научните и другите трудови се 

печатат на македонски јазик. Претседателството на 
Академијата, може, врз основа на предлог на соод-
ветно одделение и мислење на Издавачкиот совет, 
да реши одделни изданија да се печатат на јази-
ците на другите народи и на народностите на Ју-
гославија или на некои од светските странски ја-
зици. 

За печатењето на одделни трудови во списани-
јата на одделенијата на јазиците на другите народи 
и на народностите на Југославија, или на некои од 
светските странски јазици, решава редакцискиот 
одбор на списанието. 

Член 39 
Поблиски одредби за издавачката дејност на 

Академијата пропишува Собранието на Академи-
јата. 

Авторските хонорари за изданијата на Акаде-
мијата се утврдуваат со посебна одлука, што ја 
донесува Претседателството на Академијата. 

6. Јавност во работата 

Член 40 
Работата на Академијата е јавна. 
За својата работа и за научните и уметнички-

те достигнувања на своите членови, како и на од-
делени] ата и институтите и другите научни еди-
ници Академијата ја известува јавноста преку на-
учни собири и други јавни приредби, со објавува-
ње на научни трудови и уметнички остварувања, 
со објавување на извештаи и издавање на Летопис 
и Билтен, со давање на информации на печатот и 
на другите средства за јавно информирање, со одр-
жување на конференции со претставниците на пе-
чатот и на другите средства за јавно информирање, 
со запознавање на јавноста со општите акти, ста-
вовите и заклучоците на органите на Академијата, 
како и со информирање на друг погоден начин за 
прашањата што се од интерес за јавноста. 

Член 41 
Академијата издава посебна публикација Лето-

пис, со која ја известува јавноста за целокупната 
работа на нејзините органи, нејзините одделенија, 
научните и стручните единици и служби, како и 
со научните резултати и уметничките остварувања 
на своите членови во текот на една календарска 
година. Летописот се издава во првата половина од 
годината — за работата на Академијата во текот 
на изминатата година. 

Академијата издава Билтен во кој се објавуваат 
општите акти донесени од органите на Академијата, 
плановите и програмите за работа на Академијата, 



19 август 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА С Р И Бр. 30 — Стр. 783 

финансискиот план и завршната сметка на Акаде-
мијата, рефератите и другите материјали за избор 
на членови на Академијата и Самоуправната спо-
годба за меѓусебните права, обврски и одговорности 
на Работната заедница на Секретаријатот и Акаде-
мијата. Во Билтенот можат да бидат објавувани и 
одделни информации за работата на органите на 
Академијата и на нејзините одделенија, научни и 
стручни единици и служби. 

Видовите информации што можат да бидат об-
јавувани во Билтенот со посебна одлука поблиску 
ги определува Претседателството на Академијата. 

Член 42 
За издавањето на Летописот и на Билтенот се 

формира посебен Уредувачки одбор, составен од 
секретарот на Академијата, секретарот на Секрета-
ријатот на Академијата и еден член што го имену-
ва Претседателството на Академијата — од редот 
на членовите на Академијата. 

Претседател на Уредувачкиот одбор и одгово-
рен уредник на Летописот и на Билтенот е секре-
тарот на Академијата. 

Уредувачкиот одбор на Летописот и на Билте-
нот работи според упатствата на Претседателството 
на Академијата, кому му поднесува и извештаи за 
својата работа. 

Член 43 
Податоци што претставуваат државна, воена 

или службена тајна, или чие соопштување е во 
спротивност со општествените интереси утврдени со 
закон, не можат да се даваат на јавноста. 

Претседателството на Академијата определува 
кои податоци и материјали, подготвени заради раз-
гледување на седниците на Собранието и на Прет-
седателството на Академијата, како и на седниците 
на одделенијата и другите тела на Академијата, или 
изнесени на овие седници, мораат да се чуваат ка -
ко тајна, односно кои податоци и материјали можат 
да се објавуваат или на друг начин да и се ста-
ваат на јавноста на располагање дури по истекот 
на определено време. 

Член 44 
Соопштенијата за работата на Академијата во 

целина или за позначајни прашања од работата на 
Академијата ги утврдува Претседателството на Ака-
демиј ата. 

Податоци и известувања за одделни прашања 
од работата на Академијата може на печатот и на 
другите средства за јавно информирање да им дава 
претседателот на Академијата, а по негово овласту-
вање, и друг член на Претседателството на Ака-
демијата. 

Секретарите на одделенијата ја информираат 
јавноста за работата на одделенијата, а претседа-
телите на работните тела на Академијата — за ра-
ботата на соодветното тело. 

7. Соработка со други академии и со научни и 
други организации 

Член 45 
Во вршењето на своите задачи во областа на 

науките и уметностите, Академијата остварува со-
работка со други академии на науките и уметнос-
тите, со универзитетите и факултетите, со орга-
низации на здружениот труд и со други организа-
ции и заедници во областа на стопанството и дру-
гите општествени дејности, а особено во областа на 
науките и уметностите, како и со одделни научни 
работници и уметници во земјата и во странство. 

Во рамките на оваа соработка, во договор со 
одделни организации и заедници, Академијата пре-
зема изведување на заеднички научно-испитувач-
ки и уметнички проекти, организирање на заед-
нички научни и други собири, објавување на за-

еднички изданија, образување на заеднички одбори 
и други тела, размена на искуства и други облици 
на соработка. 

Член 46 
Основите на политиката на соработка на Ака-

демијата со други академии, организации и заед-
ници ја утврдува Собранието на Академијата, а за 
нејзиното спроведување се грижи Претседателство-
то на Академијата. 

Претседателството на Академијата решава за 
склучувањето на договори за соработка со други 
академии, организации и заедници и, на предлог од 
соодветните одделенија на Академијата, именува 
претставници на Академијата во заедничките одбо-
ри и други заеднички тела. 

За членови на заеднички одбори и други тела 
можат, покрај членовите на Академијата, да бидат 
именувани и други научни работници и уметници 
од соодветната област на науките и уметностите. 

Член 47 
Претседателството на Академијата, по сопстве-

на иницијатива и на предлог од одделенијата, науч-
ните единици и другите тела на Академијата, ре-
шава за примањето на делегации и делегати на 
други академии, организации и заедници, како и 
за испраќањето на делегации и делегати на Ака-
демијата во посета на други академии и научни и 
уметнички организации. 

Претседателството на Академијата, на предлог 
на соодветните одделенија, решава за поканување-
то на членови на други академии на науките и 
уметностите и на истакнати научници и уметници 
од земјата и од странство, заради одржување на 
предавања или уметнички приредби или заради 
размена на мислења по одделни прашања од облас-
та на науките и уметностите. 

Член 48 
Академијата може да учествува во изведување-

то на научно-испитувачки и уметнички проекти на 
други академии и организации и заедници, како и 
на научни, стручни и други собири организирани 
од нив. 

Облиците на учеството на Академијата во из-
ведувањето на проектите и организирањето на со-
бирите од претходниот став, како и претставниците 
на Академијата во изведувањето на проектите и 
во одборите и другите тела за организирање на 
овие собири, на предлог од соодветното одделение, 
ги определува Претседателството на Академијата. 

Член 49 
Академијата го потпомага учеството на своите 

членови и на соработниците во изведувањето на оп-
штој угословенски и меѓународни научно-испитувач-
ки и уметнички проекти и на општојугословенски и 
меѓународни собири, изложби и други културни 
приредби. 

Средства за учество во изведувањето на проек-
тите и на собирите и другите приредби од претход-
ниот став, на предлог од соодветното одделение, 
одобрува Претседателството на Академијата. 

Поблиски одредби за учеството во изведување-
то на општој угословенски и меѓународни проекти 
и на општојугословенски и меѓународни собири и 
други приредби пропишува Претседателството на 
Академијата. 

Член 50 
Академијата може да испраќа свои членови и 

соработници во други научни и уметнички органи-
зации во земјата и во странство, заради држење на 
предавања и изведувања на уметнички приредби, и 
заради студиски престој или вршење на определе-
ни научни испитувања, како и да прима на студис-
ки престој, или заради вршење на научни испиту-
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вања, членови на други академии и одделни на-
учни работници и уметници од земјата и од стран-
ство. 

Програмата за студиски престој или за вршење 
на научни испитувања на членовите и на соработ-
ниците на Академијата, како и на членовите на 
другите академии и на научните работници и умет-
ници од странство, ја утврдува соодветното одделе-
ние на Академијата, а средствата потребни за ост-
варувањето на оваа програма, на предлог на одде-
лението, ги одобрува Претседателството на Акаде-
мијата. 

Членовите и соработниците на Академијата, чии 
студиски престои или научни испитувања се ф и -
нансирани со средства на Академијата, се должни, 
по завршувањето на престојот или испитувањето, 
на соодветното одделение и на Претседателството на 
Академијата да поднесат извештај за текот на прес-
тојот и за резултатите од испитувањето. 

Член 51 
Во остварувањето на задачите утврдени со пла-

новите и програмите за работа на Академијата, и 
во рамките на политиката за соработка со други 
академии, организации и заедници, утврдена од 
Собранието на Академијата, одделенијата на Ака-
демијата остваруваат соработка со соодветните од-
деленија на другите академии на науките и умет-
ностите, со универзитетите и факултетите, со соод-
ветните организации на здружениот труд и други-
те организации и заедници во областа на стопанст-
вото и другите општествени дејности, како и со 
одделни научни работници и уметници од соодвет-
ната област на науките и уметностите во земјата и 
во странство. 

Во рамките на оваа соработка, одделенијата мо-
жат да образуваат заеднички тела со одделенијата 
на другите академии, како и со другите организа-
ции и заедници, и да организираат заеднички ак-
тивности. Ако во изведувањето на овие активности 
Академијата треба да учествува со свои средства, за 
преземањето на соодветната активност е потребна 
согласност на Претседателството на Академијата. 

За претставници на одделенијата во заеднички-
те тела од претходниот став, покрај членовите, на 
соодветното одделение, можат да бидат именувани и 
други научни работници или уметници. 

III. ЧЛЕНОВИ НА АКАДЕМИЈАТА 

1. Избор на членови на Академијата 

Член 52 
Изборот на членови на Академијата го врши. 

Собранието на Академијата, на посебна седница. 
Изборот на членови на Академијата се врши 

секоја втора година. 

Член 53 
За изборот на редовни и дописни членови на 

Академијата Претседателството ја известува јавнос-
та. Известувањето се објавува на најмалку шест ме-
сеци пред денот кога изборот ќе се врши. Во из-
вестувањето треба да биде определен и срокот до 
кога можат да се поднесуваат предлози за избор. 

Начинот на известување на јавноста за подне-
сување на предлози за избор го определува Прет-
седателството на Академијата. 

Член 54 
Срокот за поднесување на предлози за избор на 

редовни и дописни членови, што не потекнуваат од 
одделенијата на Академијата, изнесува два месеца 
од денот на објавување на известувањето за избор. 

Предлозите за избор на редовни и дописни чле-
нови на Академијата треба да бидат образложени. 
Кон предлогот треба да биде приложена куса биог-
рафија на кандидатот, список на неговите научни 

трудови и уметнички творби, како и да биде при-
ложен по еден примерок од неговите научни тру-
дови. Кон предлогот, исто така, треба да биде при-
ложена и писмена изјава на кандидатот за него-
вата согласност да биде предложен за избор во 
Академијата. 

Член 55 
Предлозите за изборот на редовните и дописни 

членови на Академијата, што не потекнуваат од 
одделенијата на Академијата, Претседателството на 
Академијата, во срок од десет дена по истекот на 
времето за поднесување на предлози, му ги доста-
вува на одделението во чиј делокруг спаѓаат нау-
ките, односно уметностите, во чија област се науч-
ните трудови и уметничките творби на предложе-
ниот кандидат, заради давање на мислење. Ако 
научните трудови и уметничките творби на канди-
датот се од области на науките и уметностите што 
спаѓаат во делокруг на две или повеќе одделени-
ја, мислење за предлогот даваат сите одделенија. 
Овие предлози ги разгледуваат соодветните одде-
ленија на седница која се одржува по истекот на 
најмалку 15 дена од денот кога членовите на одде-
ленијата се известени за поднесените предлози. 

Предлозите што се поднесени по истекот ра оп-
ределениот срок или што не ги исполнуваат усло-
вите определени во ставот 2 на член 54 од овој 
статут, нема да бидат земени во постапка, за што 
Претседателството на Академијата писмено ги из-
вестува подносителите. 

Мислењата по предлозите за избор на редовни 
и дописни членови на Академијата одделенијата ги 
утврдуваат со тајно гласање и со мнозинство на 
гласови од вкупниот број членови на одделението 
во работниот состав. 

Своите мислења по предлозите за избор на ре-
довни и дописни членови на Академијата одделени-
јата се должни да ги достават до Претседателст-
вото на Академијата најдоцна во срок од два месе-
ца по истекот на времето за поднесување на пред-
лози за избор. Со мислењето на одделението се дос-
тавуваат и евентуално издвоените мислења на од-
делни членови на одделението — доколку тие тоа 
го побараат. 

Член 56 
Кандидатура за избор на одделни научни ра-

ботници и уметници за редовни и дописни членови 
на Академијата одделенијата на Академијата мо-
жат да истакнуваат само од областите на науките, 
односно уметностите, што спаѓаат во нивни дело-
круг. 

Образложен предлог на кандидат за избор на 
редовен и дописен член може на седница на одде-
лението да поднесе секој член на одделението. За 
овие предлози се води расправа на следната сед-
ница на одделението, која се одржува по истекот 
на најмалку 15 дена од денот кога предлозите се 
поднесени. По расправата за секој предлог, одде-
лението, со тајно гласање и со мнозинство на гла-
совите од присутните членови, утврдува дали посто-
јат основи за истакнување на кандидатура. 

Ако одделението ја утврди основаноста на кан-
дидатурата, тоа од редот на своите членови име-
нува два члена, што на одделението ќе му подне-
сат писмен и образложен реферат со предлог за 
истакнување на кандидатура за редовен или допи-
сен член на Академијата. Кон рефератот треба да 
бидат приложени: куса биографија на кандидатот, 
список на неговите научни трудови и уметнички 
творби, како и по еден примерок од научните тру-
дови. Кон рефератот, исто така, треба да биде при-
ложена и писмена изјава на кандидатот за негова-
та согласност да биде предложен за избор во Ака-
демијата. 

За референти за избор на редовен член можат 
да бидат именувани само редовни членови, а за ре-
ференти за избор на дописен член можат да бидат 
именувани и редовни и дописни членови на Акаде-
мијата. 

19 август 1978 



19 август 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА С Р И Бр. 30 — Стр. 785 

Предлозите за избор на редовни и дописни чле-
нови на Академијата одделенијата ги утврдуваат со 
тајно гласање и со мнозинство на гласови од вкуп-
ниот број членови на одделението во работниот 
состав. 

Своите предлози за избор на редовни и допис-
ни членови на Академијата одделенијата се должни 
да ги достават до Претседателството на Академи-
јата најдоцна во срок од два месеца по истекот на 
времето за поднесување на предлози за избор на 
членови на Академијата, што не потекнуваат од од-
деленијата. 

Предлозите на одделенијата што му се доста-
вени на Претседателството на Академијата по исте-
кот на определениот срок или што не ги исполну-
ваат условите определени во ставот 3 на овој член 
од статутот, нема да бидат земени во постапка, за 
што Претседателството на Академијата писмено го 
известува соодветното одделение. 

Член 57 
Предлозите за избор на редовни и дописни чле-

нови на Академијата, со куса биографија на кан-
дидатот и список на неговите научни трудови и 
уметнички творби, рефератите по предлозите за из-
бор поднесени од одделенијата и мислењата на од-
деленијата по предлозите за избор што не потек-
нуваат од одделенијата, како и евентуално издвое-
ните мислења на членовите одделенијата, се 
објавуваат во посебно издание на Билтенот на Ака-
демијата, во срок од 15 дена по истекот на сроко-
вите утврдени во ставот 4 на член 55 и ставот 6 на 
член 56 од овој статут. Тие се ставаат на јавен 
увид, за што јавноста посебно се известува. 

На предлозите за избор на редовни и дописни 
членови на Академијата може да се стави приго-
вор во срок од еден месец од денот кога се тие 
ставени на јавен увид. Приговорот треба да биде 
образложен. 

Член 58 
Приговор на предлог за избор на редовен или 

дописен член на Академијата може да стави: секој 
член на Академијата, наставно-научен совет на ф а -
култет, висока школа или уметничка академија, 
научен совет на научна установа, уметнички совет 
на уметничка установа, како и собрание на научно 
и стручно здружение. 

Благовремено поднесените приговори им се дос-
тавуваат на соодветните одделенија на Академија-
та, како и на подносителот на предлогот за избор, 
кои. во срок од 15 дена од денот кога приговорот 
им бил доставен, за Својот став по приговорот тре-
ба да го известат Претседателството на Академи-
јата. ~ 

Приговорите на предлозите за избор и ставовите 
на соодветните одделенија и на подносителите на 
предлозите по приговорите се доставуваат до чле-
новите на Академијата- заедно со Билтенот на Ака-
демијата во кој се обувени предлозите за избор, 
најдоцна 15 дена пред седницата на Собранието на 
Академката на која ќе се врши изборот. 

Научните и уметничките трудови на кандида-
тите се ставаат на увид на членовите на Академи-
јата. на начин определен од Претседателството на 
Академијата. 

Член 59 
Во текот на постапката за избор на редовни и 

дописни членови на Академијата, Претседателство-
то на Академијата може да свикува посебни сос-
таноци на членовите на Академијата, на кои се 
расправаат општи прашања во врска со изборот на 
членови на Академијата. 

Член 60 
На седницата на Собранието на Академијата се 

отвора расправа за секој предлог за избор на редо-
вен, односно дописен член на Академијата. Во поче-
токот на расправата, известителот на одделението 

му поднесува на Собранието кус извештај за кан-
дидатот и неговите трудови, за мислењето на одде-
лението по предлогот за избор, за евентуалните при-
говори, како и за ставот на одделението и подноси-
телот на предлогот по поднесените приговори. При 
определување известител на одделението сходно се 
применуваат одредбите од ставот 4 на член 56 од 
овој статут. 

Ако кандидат за избор за редовен член е до-
писен член на Академијата, тој не може да при-
суствува на оној дел од седницата кога се распра-
ва и гласа за неговиот избор. 

Член 61 
По завршувањето на расправата за избор на 

сите кандидат:^ за редовни членови, а потоа и по 
завршувањето на расправата за избор на сите кан-
дидати за дописни членови, се пристапува кон гла-
сање. 

Изборот се врши со тајно гласање, со гласачки 
ливчиња, на кои покрај името на кандидатот се 
испишани зборовите „за избор" и „против изборот". 
Гласањето се врши со заокружување на зборовите 
„за избор" или „против изборот". 

Член 62 
Изборот на редовни и дописни членови на Ака-

демијата го спроведува комисија составена од три 
члена на Академијата избрани од Собранието. 

Комисијата обезбедува гласачки материјал, го 
утврдува бројот на членовите на Академијата што 
имаат право да гласаат за избор на соодветниот 
кандидат, бројот на членовите на Академијата што 
гласале и што не гласале, бројот на важечките и 
неважечките ливчиња, бројот на членовите што 
гласале „за избор" и „против изборот" и за утврде-
ните резултати на Собранието му поднесува писмен 
извештај. 

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени 
зборовите „за избор" или „против изборот", како и 
оние на кои на несомнен начин не може да се 
утврди за што членот на Академијата гласал, се 
сметаат за неважечки. 

Член 63 
Предлози за избор на почесни членови и чле-т 

нови надвор од работниот состав утврдува Претсе-
дателството на Академијата, најдоцна на шест не-
дели пред седницата на која изборот ќе се врши. 
Предлозите за избор на овие членови треба да би-
дат образложени и кон нив да биде приложена 
куса биографија на кандидатот и список на не-
говите научни трудови и уметнички творби, како и 
негова согласност за избор во Академијата. 

Предлозите за избор на почесни членови ги ут-
врдува Претседателството на Академијата, по соп-
ствена иницијатива, а предлозите за избор на чле-
нови надвор од работниот состав Претседателство-
то на Академијата ги утврдува по предлог од одде-
ленијата. 

Член 64 
При изборот на членови надвор од работниот 

состав, сходно се применуваат одредбите за избор 
на редовни и дописни членови, доколку во овој 
член од статутот не е поинаку определено. 

Известител на седницата на Собранието по 
предлогот за избор на почесен член и член надвор 
од работниот состав е член на Академијата опре-
делен од Претседателството. 

Изборот на почесни членови и членови надвор 
од работниот состав се врши со јавно гласање. 

Член 65 
За редовен член на Академијата е избран кан-

дидат што добил мнозинство на гласови од вкуп-
ниот број редовни членови на Академијата. 

За почесен член, за дописен член и за член на 
Академијата надвор од работниот состав е избран 
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кандидат што добил мнозинство на гласови од 
вкупниот број редовни и дописни членови на Ака-
демијата. 

Врз основа на резултатите од гласањето, прет-
седателот на Академијата, на седницата на Собра-
нието, го прогласува изборот на членовите на Ака-
демијата. 

Член бб 
Новоизбраните членови на Академијата од ра-

ботниот состав во срок од една година по нивниот 
избор, одржуваат пристапно предавање пред чле-
новите на Академијата, на кое се покануваат и 
други научни, културни и општествени работници 
од соодветната област. Членовите на Академијата 
од редот на уметниците во овој срок приредуваат 
изложба, концерт или читање на свои литературни 
творби. 

Пристапно предавање, односно изложба, кон-
церт или читање на свои литературни творби, имаат 
право да одржат и почесните членови, како и чле-
новите на Академијата надвор од работниот состав. 

На избраните членови на Академијата им се 
врачува диплома за членство во Академијата. 

2. Права и должности на членовите 

Член 67 
Редовните и дописните членови на Академија-

та ги имаат следните права и должности: 
1) да учествуваат во остварувањето на задачи-

те на Академијата; 
2) да избираат членови на Академијата; 
3) да избираат и да бидат избирани во органи-

те и во други тела на Академијата; 
4) да работат во едно од одделенијата на Ака-

демијата како и во работните тела на Академијата 
во кои се избрани; 

5) да даваат предлози за остварување на за-
дачите на Академијата, како и задачите на одде-
ленијата и работните тела чии се членови; 

6) да ја претставуваат Академијата кога тоа 
соодветни органи на Академијата ќе им го доверат; 

7) други права и должности утврдени со Зако-
нот за Македонската академија на науките и умет-
ностите и со овој статут. 

Претседателството на Академијата може, кога 
за тоа постојат оправдани причини, по предлог од 
соодветното одделение на Академијата, а на барање 
од член на Академијата, да го ослободи од оддел-
ни должности во Академијата за определено време. 
Со ослободувањето од одделни должности, членот 
на Академијата не ги губи правата на член на Ака-
демијата. 

Член 68 
Почесните членови и членовите надвор од ра-

ботниот состав ги имаат сите права на членови во 
работниот состав, освен да избираат членови на 
А кармин ата и ла избираат и бидат избирани во ор-
ганите на Академијата. 

3. Престанок на својството член на Академијата 

Член 69 
Својството член на Академијата може да прес-

тане : 
а) со оставка на членството во Академијата; и 
б) со решение на Собранието на Академијата за 

исклучување од членство во Академијата, во слу-
чај на судска осуда за кривични дела определени 
со овој статут. 

Член 70 
Оставка на членството во Академијата се под-

несува писмено до Претседателството на Академи-
јата. Членот на Академијата има право својата 
оставка да ја образложи. 

За поднесената оставка Претседателството го 
известува Собранието на Академијата. Доколку 
причина за поднесување на оставката е настанат 
спор со орган на Академијата или со одделни чле-
нови на Академијата, Собранието може да форми-
ра посебна комисија за уредување на спорот, која 
за резултатите од своето посредување го известува 
Собранието. 

Членот на Академијата што поднел оставка на 
членството може поднесената оставка да ја повле-
че се до утврдувањето на престанокот на својство-
то член на Академијата. 

Престанокот на својството член на Академијата 
го утврдува Собранието на Академијата. 

Член 71 
Член на Академијата може да биде исклучен од 

членство во Академијата ако со правосилна судска 
пресуда биде осуден за кривично дело против ос-
новите на социјалистичкото самоуправно општест-
вено уредување на Југославија и безбедноста на 
земјата, како и за друго кривично дело извршено 
со умисла, за кое му е изречена казна затвор во 
траење од најмалку три години. 

За исклучување од членство во Академијата ре-
шава Собранието на Академијата, врз основа на 
писмен и образложен предлог поднесен од Прет-
седателството на Академијата. При решавањето за 
исклучување од членство во Академијата, сходно се 
применуваат одредбите од Законот за Македонска-
та академија на науките и уметностите и на овој 
статут, што се однесуваат за избор на членови на 
Академијата. 

На седницата на Собранието на Академијата на 
која се решава за исклучувањето од членство во 
Академијата се поканува да присустрава и членот 
на Академијата за чие исклучуван^ се решава. 
Тот има право на Собранието да му дава усни 
објаснувања во своја одбрана. Ако поканетиот член 
не присуствува на седницата, Собранието може ла 
расправа и да решава за неговото исклучување и во 
негово отсуство. 

Членството во Академијата, поради судска осу-
да за извршено кривично дело, престанува со де-
нот на донесувањето на решение за исклучување. 
За престанокот на својството член на Академијата, 
претседателот на Академијата писмено го известува 
исклучениот член. 

Член 72 
Претседателството на Академијата, пред да му 

поднесе на Собранието предлог за исклучување од 
членство во Академијата, е должно да формира 
посебна комисија, со задача да испита дали пос-
тојат основи за исклучување. Комисијата се сос-
тои од по еден член од секое одделение на Акаде-
мијата, што го делегира самото одделение. 

Претседателството на Академијата и го става 
на располагање на комисијата целокупниот матери-
јал со кој располага и што е од интерес за пове-
дување на постапката, а комисијата може и сама 
да прибира таков материјал. 

Пред да донесе заклучок дали постојат основи 
за исклучување од членство во Академијата коми-
сијата е должна да го повика членот на Академи-
јата да даде, ако сака, објаснување во своја одбра-
на, а исто така е должна да прибере и мислење од 
одделението на кое членот му припаѓа. 

Комисијата е должна да донесе заклучок дали 
постојат основи за исклучување од членство во Ака-
демијата, во срок од еден месец од денот на нејзи-
ното именување. На барање од Комисијата, Прет-
седателството на Академијата може овој срок да го 
продолжи за најмногу уште еден месец. 

Врз основа на заклучокот од комисијата, Прет-
седателството на Академијата решава дали на Соб-
ранието ќе му поднесе предлог за исклучување од 
членство во Академијата. 
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IV. ОРГАНИ НА АКАДЕМИЈАТА 

1. Собрание на Академијата 

Член 73 
Освен за работите што во негов делокруг се ста-

вени со Законот за Македонската академија на нау-
ките и уметностите (член 17), Собранието на Акаде-
мијата: 

1) го донесува Статутот на Академијата и ре-
шава за неговите измени и дополнувања; 

2) ги утврдува плановите и програмите за ра-
бота на Академијата; 

3) донесува финансиски план и завршна сметка 
на Академијата; 

4) донесува одлуки и правилници, кога е тоа 
определено со овој статут, и решава за склучува-
њето на самоуправни спогодби и општествени дого-
вори, односно за пристапување на Академијата кон 
нив; 

5) решава за организирање на одделенија на 
Академијата, како и за соединување или укинува-
ње на постојните одделенија', 

6) ги разгледува извештаите за работа на Прет-
седателството и на одделенијата, институтите и дру-
гите научни и стручни единици, на работните тела 
на Академијата, како и на Секретаријатот на Ака-
демијата; 

7) решава за престанокот на членство во Ака-
демијата; 

8) решава за други прашања утврдени со овој 
статут. 

Член 74 
Собранието на Академијата работи на седници. 
Седниците на Собранието на Академијата ги 

свикува Претседателството на Академијата, по соп-
ствена иницијатива и на предлог од одделение или 
најмалку една третина од редовните и допис-

ните членови на Академијата. 
Решение за свикување седница на Собранието 

на Академијата се донесува на најмалку 15 дена 
од денот на одржувањето на седницата, а само во 

итни и оправдани случаи решение за свикување 
седница на Собранието може да се донесе и во по-
кус СРОК, но не покус од 7 дена од денот на неј-
зиното одржување. 

Член 75 
Работата на седниците на Собранието е јавна. 
На седниците на Собранието можат да присуст-

вуваат претставници на печатот и на другите сред-
ства за јавно информирање. 

На седниците на Собранието можат да присуст-
вуваат и претставници на одделни организации на 
здружениот труд и на други самоуправни органи-
зации и заедници од областа на науките, уметнос-
тите и другите културни дејности и претставници 
на органите на општествено-политичките заедници 
и на општествено-политичките организации, како и 
одделни научни, уметнички и општествени работ-
ници што ќе бидат поканети. Со согласност на Соб-
ранието, тие можат на седницата да ги изнесуваат 
ставовите, мислењата и предлозите на организации-
те, заедниците и органите што ги претставуваат, 
како и своите лични мислења и предлози по пра-
шањата што се на дневен ред на седницата. 

Член 76 
На седница на Собранието на Академијата се 

решава со гласање. 
Гласањето е јавно, освен за избор на редовни 

и дописни членови на Академијата и за избор на 
претседател, потпретседател, секретар и другите 
членови на Претседателството, кога гласањето е 
тајно. 

Тајното гласање се врши со ливчиња заверени 
со печатот на Академијата. 

Член 77 
Работата на седницата на Собранието на Ака-

демијата поблиску се уредува со деловник, што го 
донесува самото Собрание. 

2. Претседателство на Академијата 

Член 78 
Претседателството на Академијата: 
1) ги утврдува предлозите на измени на Стату-

тот на Академијата, како и предлозите на одлуки-
те и правилниците што ги донесува Собранието на 
Академијата; 

2) ги утврдува предлозите на плановите и прог-
рамите за работа на Академијата; 

3) ги утврдува предлозите на финансискиот 
план и на завршната сметка на Академијата; 

4) донесува заклучоци и презема други мерки 
за извршување на одлуките и правилниците усвое-
ни од Собранието на Академијата, доколку грижа-
та за нивното извршување не е ставена во надлеж-
ност на одделенијата и другите органи и тела на 
Академијата; 

5) се грижи за остварување на плановите и 
програмите за работа на Академијата; 

6) донесува одлуки, правилници и упатства, ко-
га е тоа предвидено со овој статут или со општ акт 
на Собранието на Академијата; 

7) решава за свикување на седници на Собра-
нието на Академијата и го утврдува предлогот на 
дневниот ред на седниците; 

8) решава за усвојување на научно-испитувач-
ките и уметничките проекти што се финансираат од 
средствата на Академијата, или во чие финансира-
ње учествува Академијата, ја утврдува висината 
на средства што за секој од овие проекти се обез-
бедуваат и врши општ надзор над нивното изве-
дување; 

9) решава за организирање на научни собири, 
предавања, уметнички приредби и други јавни нас-
тапи на членовите на Академијата и на други 
научни работници и уметници и ги утврдува сред-
ствата неопходни за нивно организирање; 

10) решава за издавање на научни трудови и 
други посебни публикации од средствата на Ака-
демијата; 

11) ги утврдува предлозите за основање на ра-
ботни организации во областа на науките, уметнос-
тите и другите културни дејности; 

12) се грижи за соработка на Академијата со 
органите на Републиката и другите општествено-
политички заедници во остварувањето на општата 
политика на Републиката во областа на науките и 
уметностите и во остварувањето на плановите и 
програмите за научна работа и за развој на науч-
ните и културните дејности во Републиката; 

13) се грижи за соработка на Академијата со 
другите академии во земјата и во странство, како 
и за соработката со организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации, заедници 
РО областа на науките и уметностите и другите 
културни деј ности; 

14) определува претставници на Академијата во 
Советов на академиите на науките и уметностите 
на СФРЈ и неговите тела; 

15) решава за поканување на чланови на други 
академии на науките и уметностите и на истакнати 
научни работници и уметници од земјата и од 
странство да ја посетат Академијата, да одржат 
научни предавања и да присуствуваат на седници 
на Собранието на Академијата, како и на научни 
и други собири што ги организира Академијата; 

16) ги утврдува предлозите за избор на почесни 
членови и членови на Академијата надвор од ра-
ботниот состав; 
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17) одобрува средства за учество на членовите 
на Академијата на научни и други собири во зем-
јата и во странство; 

18) ја утврдува висината на месечната награда 
на редовните и дописните членови на Академијата, 
на претседателот, потпретседателот и секретарот на 
Академијата, на избраните членови на Претседа-
телството, на секретарите на одделенијата, како и 
на раководителите на определени научни единици 
и работни тела на Академијата; 

19) го именува секретарот на Секретаријатот на 
Академијата и ја определува висината на неговиот 
личен доход; 

20) ги утврдува обликот и содржината на дип-
ломата што им се врачува на избраните членови 
на Академијата; 

21) врши и други работи што се ставени во не-
гов делокруг со овој статут или со други општи 
акти на Собранието на Академијата. 

Член 79 
Претседателството на Академијата работи на 

седници. 
Седниците на Претседателството ги свикува 

претседателот на Академијата, по сопствена ини-
цијатива или врз основа на решение на Извршниот 
одбор на Претседателството, како и по барање од 
најмалку три члена на Претседателството, на едно 
од одделенијата на Академијата или од најмалку 
пет члена на Академијата. 

Претседателството на Академијата може полно-
важно да решава ако на седницата присуствуваат 
повеќе од половината негови членови. 

Претседателството решава со мнозинство на гла-
сови од присутните членови, доколку со овој ста-
тут или со деловникот на Претседателството не е 
поинаку определено. 

На седниците на Претседателството можат да 
бидат повикувани и други членови на Академијата. 
Повиканите членови на Академијата можат на сед-
ницата да учествуваат во разгледувањето на оддел-
ни прашања од дневниот ред, но не можат да гла-
саат при решавањето за нив. 

Записниците на седниците на Претседателство-
то на Академијата ги води секретарот на Секрета-
ријатот на Академијата. 

3. Извршен одбор на Претседателството 
на Академијата 

Член 80 
Во составот на Претседателството на Академи-

јата се образува Извршен одбор, што го сочинуваат 
претседателот, потпретседателот, односно потпрет-
седателите, и секретарот на Академијата. 

Член 81 
Извршниот одбор на Претседателството на Ака-

демијата: 
1) се грижи за извршување на општите акти и 

заклучоците на Претседателството на Академијата, 
како и на општите акти на Собранието на Акаде-
мијата, чија грижа за извршување ќе му ја довери 
Претседателството на Академијата, доколку извр-
шувањето на овие акти не е во делокруг на одделе-
нијата и другите тела на Академијата; 

2) ги утврдува предлозите на општите акти што 
ги донесува Претседателството на Академијата, а 
исто така ги утврдува и нацртите на општите акти 
чии предлози ги утврдува Претседателството на 
Академијата; 

3) решава за свикувањето на седници на Прет-
седателството и го утврдува предлогот на дневниот 
ред за неговите седници; 

4) одобрува средства за остварување на зада-
чите на Академијата — до износ утврден од Прет-
седателството на Академијата; 

5) одобрува финансиски средства за учество на 
членовите на Академијата и нејзините соработници 
на научни собири и други приредби во земјата, во 
траење до седум дена; 

6) во итни случаи, донесува поединечни реше-
нија за работи од делокругот на Претседателство-
то на Академијата, со обврска овие решенија да ги 
поднесе на потврдување до Претседателството — на 
првата седница што ќе се одржи по нивното доне-
сување ; 

7) врши и други работи што со општи акти на 
Претседателството на Академијата ќе бидат ставе-
ни во негов делокруг. 

Член 82 
Седниците на Извршниот одбор на Претседа-

телството на Академијата ги свикува претседателот 
на Академијата по сопствена иницијатива, или по 
иницијатива од член на Извршниот одбор. 

Седниците на Извршниот одбор на Претседа-
телството на Академијата се свикуваат по потреба, 
а, по правило, двапати месечно. 

Член 83 
Со седниците на Извршниот одбор на Претсе-

дателството на Академијата раководи претседате-
лот на Академијата, а записниците за текот на 
седниците ги води секретарот на Секретаријатот на 
Академијата. 

На седниците на Извршниот одбор можат да 
бидат повикувани секретарите на одделенијата и 
други членови на Академијата. 

4. Претседател, потпретседател и секретар 
на Академијата 

Член 84 
Претседателот на Академијата ја претставува и 

застапува Академијата, ги свикува седниците на 
Собранието и на Претседателството на Академи-
јата и претседава на нив; ги потпишува актите до-
несени од Собранието и од Претседателството на 
Академијата и се грижи за нивното извршување; 
врши други работи утврдени со овој статут или со 
друг акт на Собранието и на Претседателството на 
Академијата. 

Член 85 
Во случај на отсутност или спреченост, претсе-

дателот на Академијата, во сите негови права и 
должности, го заменува потпретседателот, односно 
еден од потпретседателите, што ќе го определи 
Претседателството. 

Претседателот на Академијата може, со соглас-
ност на Претседателството на Академијата, да му 
довери на потпретседателот или на одделен пот-
претседател, вршење на определени работи од сво-
јот делокруг. 

Член 86 
Секретарот на Академијата му помага на прет-

седателот во подготвувањето на седниците на Соб-
ранието и на Претседателството на Академијата, се 
грижи за благовремено подготвување на матери-
јалите што ќе бидат разгледувани на овие седници 
и за Цивно навремено доставување на членовите на 
Академијата; соработува со секретарите на одделе-
нијата и се грижи за усогласување на работата на 
одделенијата и на другите тела на Академијата; 
се грижи за изданијата на Академијата и е одго-
ворен уредник на Летописот и на Билтенот на Ака-
демијата; врши надзор над работата на секретарот 
на Секретаријатот на Академијата и општ надзор 
над извршувањето на задачите на Секретаријатот; 
врши други работи утврдени со овој статут или со 
друг акт на Собранието и на Претседателството на 
Академијата. 

Во случај на отсутност или спреченост, секре-
тарот на Академијата го заменува еден од секре-
тарите на одделенијата, што ќе го определи Прет-
седателството на Академијата. 
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Член 87 
Претседателот, потпретседателот и секретарот 

на Академијата, како и избраните членови на Прет-
седателството на Академијата, можат да бидат из-
брани на истата функција најмногу двапати едно-
подруго. По исклучок, врз основа на посебна одлу-
ка донесена од Собранието на Академијата со та ј -
но гласање и со мнозинство на гласови од вкуп-
ниот број членови на Академијата во работниот 
состав, тие можат да бидат избрани на истата функ-
ција уште за еден мандатен период. 

Член 88 
Ако поради оставка или други причини функ-

цијата претседател, потпретседател, секретар или 
избран член на Претседателството остане слободна 
пред времето за кое тие се избрани, а до истекот 
на мандатот има повеќе од шест месеци, ќе се из-
врши нов избор, најдоцна во срок од еден месец од 
денот кога соодветната функција останала слобод-
на. Во ваков случај, мандатот на новоизбраниот 
член на Претседателството трае до истекот на вре-
мето за кое бил избран членот на Претседателство-
то тта чие место е избран. 

Член 89 
Членовите на Претседателството на Академија-

та се избираат најдоцна на триесет дена пред исте-
кот на времето за кое се избрани членовите на кои 
им истечува мандатот. Новоизбраните членови на 
Претседателството ги преземаат функциите на кои 
се избрани со денот кога ќе истече времето за кое 
биле избрани членовите на кои им престанува ман-
датот. 

Ако до истекот на мандатот на членовите на 
Претседателството на Академијата не бидат избра-
ни нови членови, членовите на Претседателството 
на кои им престанал мандатот се должни да ги 
вршат своите функции до изборот на ново Прет-
седателство. 

Член 90 
Предлог за избор на претседател, потпретседа-

тел, секретар и на избрани членови на Претседа-
телството на Академијата можат да поднесат на ј -
малку три члена на Академијата. 

За претседател, потпретседател и секретар на 
Академијата и за избран член на Претседателство-
то на Академијата се избрани кандидатите што до-
биле мнозинство на гласови од вкупниот број чле-
нови на Академијата во работниот состав. 

Ако предложените кандидати при првото гла-
сање не го добијат предвиденото мнозинство, се 
врши повторен избор. При повторниот избор можат 
да бидат предложени и нови кандидати. 

Ако за одделна функција имало повеќе од два 
кандидати и ниту еден од нив не добил мнозинство 
потребно за избор, во следниот избор можат да 
учествуваат само двата кандидати што добиле на ј -
голем број гласови. Ако за одделна функција имало 
само еден кандидат, и тој на две гласања едно-
подруго не го добил потребното мнозинство, во на-
тамошното избирање не може повеќе да биде кан-
дидат за функцијата на која не бил избран. 

Член 91 
Претседателот, потпретседателот и секретарот 

на Академијата, како и избраните членови на 
Претседателството на Академијата, можат да бидат 
разрешени и пред времето за кое се избрани. 

При разрешувањето на претседателот, потпрет-
седателот и секретарот на Академијата, како и из-
браните членови на Претседателството на Акаде-
мијата, сходно се применуваат одредбите на овој 
статут што се однесуваат на нивниот избор. 

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА АКАДЕМИЈАТА 

1. Одделенија на Академијата 

Член 92 
Основни единици во кои членовите на Академи-

јата ја остваруваат својата дејност се одделенијата. 

Член 93 
Академијата ги има следните одделенија: 
1. Одделение за лингвистика и литературна 

наука, 
2. Одделение за општествени науки, 
3. Одделение за природо-математички науки и 
4. Одделение за уметност. 
За основањето на нови одделенија и за соеди-

нувањето и ич укинувањето на постојните одделе-
нија, Собранието на Академијата решава врз осно-
ва на образложен предлог од Претседателството на 
Академката . Овој предлог Претседателството го 
поднесува по сопствена иницијатива, на барање од 
едно или од повеќе одделенија или на барање од 
најмалку пет члена на Академката . 

Претседателството на Академијата, пред да го 
утврди предлогот за основање на нови одделенија 
и за соединување или укинување на постојните од-
деленија, ќе прибере мислења од сите одделенија 
на Академијата. Доколку во одделно одделение не 
постои единствен став за оправданоста од основање 
на ново одделение и за соединување или укинува-
ње на постојни одделенија, во мислењето на одде-
лението треба да бидат изнесени и образложени 
ставовите што не добиле поддршка од мнозинство-
то на членови на одделението. 

Кон предлогот на Претседателството на Акаде-
мијата за основање на нови и за соединување или 
укинување на постојни одделенија треба да бидат 
приложени барањето на предлагачот и мислењата 
на одделенијата, кои им се доставуваат на сите 
членови на Академијата. 

Ако Претседателството на Академијата не го 
прифати барањето за основање на нови одделенија 
и за соединување или укинување на постојни одде-
ленија, подносителите на барањето можат непосред-
но на Собранието да му поднесат таков предлог. Во 
таков случај, Претседателството е должно да го 
извести Собранието за причините поради кои бара-
њето не го прифатило. 

Член 94 
Одделенијата, во областа на науките и уметнос-

тите за кои се образуваат, ги вршат следните ра-
боти : 

1) ги разгледуваат проблемите во областа на 
соодветните науки, односно уметности, и утврдуваат 
предлози за нивно унапредување, како и за при-
мена на современите резултати од научните испи-
тувања; 

2) даваат мислења за прашања од областа на 
соодветните науки и уметности, а за кои решаваат 
Собранието или Претседателството на Академијата; 

3) расправаат за научните и уметничките тру-
дови на своите членови и утврдуваат предлози за 
нивно објавување од Академијата; 

4) расправаат за трудовите од областа на соод-
ветните науки и уметности, што на Академијата и 
се поднесени заради објавување, и утврдуваат пред-
лози за нивно објавување од Академијата; 

5) даваат иницијатива за откуп на научни дела 
и уметнички творби, како и откуп на документи од 
интерес за науката и уметноста; 

6) ги утврдуваат предлозите за научно-испиту-
вачките и уметничките проекти; 

7) му предлагаат на Претседателството органи-
зирање на научни собири, предавања, уметнички 
приредби и други облици на јавна и уметничка ак-
тивност; 
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8) ги утврдуваат плановите и програмите за 
својата работа; 

9) поднесуваат предлози за утврдување на ф и -
нансиски средства потребни за остварување на на-
учно-иепитувачките и уметничките проекти, како 
и за финансирање на други научни и уметнички 
дејности утврдени со плановите и програмите за 
работа на одделението; 

10) предлагаат кандидати за редовни и дописни 
членови на Академијата и даваат иницијативи за 
избор на членови надвор од работниот состав, како 
и даваат мислења за кандидатите што не се пред-
ложени од одделенијата; 

11) го избираат и разрешуваат секретарот на 
одделението; 

12) избираат и разрешуваат соработници на 
Академијата; 

13) му предлагаат на Претседателството прет-
ставници што ќе учествуваат на научни и стручни 
собири и други облици на научна и уметничка ак-
тивност во земјата, или на кои Академијата е по-
канета да земе учество, како и на научни собири 
и други облици на научна и уметничка активност 
во странство; 

14) даваат иницијатива за формирање на работ-
ни тела на Академијата, како и на меѓуакадемиски 
работни тела; 

15) му предлагаат на Претседателството канди-
дати за членови на одбори и комисии што ги обра-
зува Претседателството на Академијата или што тоа 
ги делегира во меѓуакадемиските одбори, во органите 
на одделни организации во областа на научните и 
уметничките дејности, како и во одделни тела што 
во овие области се формираат надвор од Акаде-
мијата или спогодбено со неа; 

16) ги разгледуваат плановите за работа на од-
делните научни или наставно-научни организации 
и на Претседателството му ги доставуваат своите 
предлози и мислења за овие планови, како и пред-
лози за унапредување на науката, за организација 
на научната работа, односно уметноста, и за приме-
на на научните резултати; 

17) вршат и други работи утврдени со овој ста-
тут и со други општи акти на Собранието на Ака-
демијата. 

Член 95 
Одделението го сочинуваат членовите на Ака-

демијата чија научна и уметничка дејност е пре-
тежно во областа на науките и уметностите за кои 
одделението е формирано. Во случај на спор за тоа 
во кое одделение новоизбраниот член на Академијата 
ќе ја остварува својата научна или уметничка деј-
ност, решава Претседателството на Академијата, 
откако ќе ја сослуша и неговата желба во кое одде-
ление сака да членува. Претседателството на Ака-
демијата дава согласност и за промена на членст-
вото од едно во друго одделение. 

Членовите на одделението имаат право и долж-
ност да учествуваат во разгледувањето и решава-
њето на сите прашања од делокругот на одделе-
нието. 

Член 96 
Со работата на одделението раководи секре-

тарот на одделението. 
Секретарот на одделението го избираат за вре-

ме од четири години членовите на одделението во 
работниот состав. 

Член на одделение може да биде избран за сек-
ретар на одделението најмногу двапати еднопо-
друго. По исклучок, врз основа на посебна одлука 
донесена со тајно гласање и со мнозинство на гла-
сови од вкупниот број членови на одделението во 
работниот состав, член на одделение може да биде 
избран за секретар на одделението уште за еден 
мандатен период. 

Секретарот на одделението се избира од редот 
на членовите на одделението што се во работниот 
состав на Академијата. 

Секретарот на одделението може да биде разре-
шен од должноста и пред истекот на времето за 
кое е избран. 

Член 97 
Секретарот на одделението ги свикува седници-

те на одделението, го подготвува дневниот ред на 
седниците, претседава на седниците, ги потпишува 
одлуките и другите акти на одделението и се грижи 
за нивното извршување. 

Во случај на подолга отсутност или спреченост 
на секретарот на одделението, одделението од ре-
дот на своите членови избира член што ќе го за-
менува. 

Член 98 
АКО секретарот на одделението поднесе оставка 

или биде разрешен пред истекот на времето за кое 
е избран, новиот секретар на одделението се избира 
до истекот на времето за кое секретарот бил избран. 

Ако на секретарот на одделението му престане 
функцијата пред истекот на времето за кое бил 
избран, и ако до истекот на ова време преостану-
ваат помалку од шест месеци, избор на нов секре-
тар на одделение нема да се врши, а до истекот на 
ова време должноста секретар на одделение ќе ја 
врши член на одделението што тоа ќе го избере. 

Член 99 
Прашањата од својот делокруг одделенијата ги 

разгледуваат и за нив решаваат на седници. Седни-
ците на одделенијата се одржуваат, по правило, 
еднаш месечно. 

Седниците на одделението ги свикува секре-
тарот на одделението, по сопствена иницијатива, на 
предлог од Претседателството на Академијата или 
на барање од најмалку три члена на одделението. 

За прашањата од својот делокруг одделенијата 
решаваат, по правило, јавно. Со тајно гласање се 
врши избор на секретар на одделението и се утвр-
дуваат предлозите, односно мислењата, за избор на 
членови на Академијата. Одделението може да ре-
шава со тајно гласање и за други прашања, ако така 
заклучи мнозинството од присутните членови. 

Член 100 
Одделението може полноважно да решава ако 

на седницата се присутни мнозинство од вкупниот 
број членови на одделението од работниот состав. 

Полноважни се само оние решенија на одделе-
нието за кои гласало мнозинството од присутните 
членови на одделението од работниот состав. За 
избор на секретар на одделението и за утврдување 
на предлози и мислења за избор на членови на Ака-
демијата е потребно мнозинство од вкупниот број 
членови на одделението од работниот состав. 

2. Работни тела на Претседателството на 
Академијата и на одделенијата 

Член 101 
За проучување на одделни прашања, за подгот-

вување на предлози и мислење, одлуки и заклу-
чоци, Претседателството на Академијата и одделе-
нијата можат да образуваат комисии, а за органи-
зирање на одделни научни, уметнички и други ак-
тивности можат да образуваат одбори. 

Комисиите и одборите можат да бидат постоја-
ни или повремени. 

За членови на комисии и одбори, покрај чле-
нови на соодветните одделенија, можат да бидат 
именувани и научни и стручни работници и умет-
ници што не се членови на Академијата. 

Со решението за организирање на комисија, 
односно одбор, поблиску се утврдуваат нивните за-
дачи и се определува времето за кое тие се обра-
зуваат. 
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Член 102 
Програмите за работа на комисиите и одборите 

образувани од Претседателството на Академијата, 
односно од одделенијата, ги одобрува Претседател-
ството на Академијата, односно одделението што ги 
образувало. 

Комисиите и одборите се должни, до Претседа-
телството на Академијата и до одделението што ги 
образувало, да поднесуваат извештаи за својата ра-
бота и за остварување на задачите што им се дове-
рени, во срокови што тие им ги утврдиле. 

3. Соработници на Академијата 

Член 103 
За учество во остварувањето на научно-испи-

тувачките проекти и другите задачи на Академија-
та, одделенијата избираат соработници на Акаде-
мијата. Овие соработници одделенијата на Акаде-
мијата можат да ги избираат само во рамките на 
науките и уметностите што спаѓаат во нивни де-
локруг. 

Соработниците на Академијата се избираат врз 
основа на предлог од два члена на одделението, со 
јавно гласање и со мнозинство на гласови од вкуп-
ниот број членови на одделението во работниот 
состав. 

Соработниците на Академијата се избираат за 
време што е утврдено за остварувањето на научно-
испитувачкиот проект или другата задача на Ака-
демијата. Соработник што не ги извршува зада-
чите заради чие остварување е избран може, под 
услови утврдени во претходниот став, да биде раз-
решен и пред времето за кое е избран. 

Член 104 
Соработниците на Академијата имаат право да 

бидат повикувани на седниците на соодветните од-
деленија, кога се разгледуваат прашања во врска 
со научно-испитувачкиот проект или другата зада-
ча заради чие остварување се избрани, и со свои 
мислења и предлози да учествуваат во нивното ре-
шавање. 

Соработниците на Академијата можат да бидат 
избирани за членови на работни тела на Академи-
јата, да бидат делегирани во меѓуакадемиски работ-
ни тела, и, на товар на средствата на Академијата, 
да учествуваат на одделни научни и други собири 
но земјата и во странство. 

4. Институти и други научни единици 

Член 105 
За организирање на научни испитувања од пот-

раен карактер во одредена област на науките и 
уметностите, со решение на Собранието на Акаде-
мијата, можат да се основаат институти и други 
научни единици во состав на Академијата. 

Решение за основање на институт или друга 
научна единица во состав на Академијата донесува 
Собранието на Академијата, врз основа на образ-
ложен предлог од Претседателството на Академија-
та. Овој предлог Претседателството го поднесува на 
иницијатива од соодветно одделение на Академи-
јата. ^ , 

Член 106 
Задачите на институтот или другата научна 

единица во состав на Академијата се утврдуваат 
со актот за нивното основање. 

Институтот или другата научна единица во сос-
тав на Академијата своите задачи ги остваруваат 
според насоките и под надзор на одделение на Ака-
демијата определено со актот за нивното основање. 

Член 107 
Со работата на институтот или другата научна 

единица во состав на Академијата, по правило, ра-
ководи член на Академијата. За раководење со 
нивната работа можат да бидат именувани и науч-
ни работници што не се членови на Академијата. 

Раководителот на институтот или на другата 
научна единица во состав на Академијата го име-
нува и разрешува Претседателството на Академија-
та, на предлог на соодветно одделение на Акаде-
мијата. 

Раководителот на институтот или другата на-
учна единица во состав на Академијата се имену-
ва на четири години и, по истекот на ова време, 
тој може повторно да биде именуван на истата 
должност. Тој може да биде разрешен и пред вре-
мето на кое е именуван. 

На раководителот на институтот или другата 
научна единица во состав на Академијата му при-
паѓа месечна награда, чија висина ја определува 
Претседателството на Академијата. 

Член 108 
Институтите и другите научни единици во сос-

тав на Академијата своите задачи ги остваруваат 
според плановите и програмите за работа, што се 
составен дел на плановите и програмите за работа 
на Академијата. 

Начинот на финансирање на дејноста на инсти-
тутите и на другите научни единици во состав на 
Академијата се определува со актот за нивното 
основање. 

Член 109 
Институтите и другите научни единици во сос-

тав на Академијата се должни на почетокот од го-
дината да поднесуваат до соодветните одделенија 
на Академијата и до Претседателството на Акаде-
мијата извештај за извршувањето на задачите ут-
врдени во нивните планови и програми за работа во 
изминатата година. На нивно барање, тие се должни 
да им поднесуваат и посебни извештаи за сос-
тојбата на извршувањето на определени задачи. 

Член НО 
Задачите на институтите и на другите научни 

единици ги остваруваат научни и стручни работ-
ници. 

Научните работници тта т^отитутите и на други-
те научни единици се избира ат според одредбите на 
Законот за организирање на научните дејности и 
одредбите на овој статут. 

Член 111 
Научните работници на институтите и другите 

научни единици се избираат за извршување на за-
дачи и работи утврдени со актот за систематиза-
ција на задачите и работите. Нивниот избор го пот-
врдува Претседателството на Академијата, врз ос-
нова на мислење на соодветното одделение на Ака-
демијата. 

Член 112 
Научните и стручните работници, распоредени 

на работа во одделен институт или друга научна 
единица, можат да образуваат посебна заедница. 

Заедницата на научните и стручните работни-
ци на институтот или на другата научна единица 
може, во организирањето на научната работа и во 
остварувањето на задачите заради кои е основана, 
да има определени самоуправни права утврдени со 
овој статут и со актот за нејзиното основање. 

Научните и стручните работници на институти-
те и на другите научни единици можат да бидат по-
викувани на седници на соодветните одделенија на 
Академијата при разгледувањето на прашања во 
врска со остварувањето на задачите заради кои се 
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тие основани. При разгледувањето на овие праша-
ња на седниците на одделенијата на Академијата, 
тие можат да изнесуваат свои мислења и да даваат 
предлози. 

5. Стручни единици 

Член 113 
Заради остварување на своите задачи, Академи-

јата во својот состав има Библиотека и Архив, а 
може да има и други стручни единици. 

Другите стручни единици во состав на Ака-
демијата се основаат и нивните задачи се утврду-
ваат со решение на Собранието на Академијата, на 
предлог од Претседателството. Предлогот за нивно-
то основање Претседателството го поднесува по соп-
ствена иницијатива или по иницијатива од одделе-
ние на Академијата. 

Член 114 
Задачите на Библиотеката на Академијата се 

особено: 
— да собира и средува книги, списанија и дру-

ги печатени публикации и да го организира нивното 
користење од страна на членовите на Академијата 
и од другите научни и стручни работници; 

— да врши размена на изданијата на Академи-
јата со другите академии на науките и уметнос-
тите и со други научни и уметнички организации 
во земјата и во странство; 

— да врши други работи од областа на библио-
течната дејност што се од интерес за остварување-
то на задачите на Академијата. 

Поблиски одредби за задачите на Библиотеката 
и за користењето на библиотечниот фонд пропи-
шува Претседателството на Академијата, со посе-
бен правилник. 

Член 115 
Задачи на Архивот на Академијата се особено: 
— да собира и средува архивска граѓа и ре-

гистратурски материјал на научните, уметничките и 
другите установи што ги основала Академијата, ар-
хивска граѓа создадена во работата на редовните и 
дописните членови на Академијата, како и архив-
ска граѓа на граѓанско-правни лица и поединци, 
што е од значење за развитокот на науките и умет-
ностите; 

— да го обезбедува користењето на архивскиот 
материјал од страна на членовите на Академијата 
и од други научни и стручни работници; 

— да врши други работи од областа на архив-
ската дејност што се од интерес за остварување на 
задачите на Академијата. 

Поблиски одредби за задачите на Архивот и за 
користењето на архивската граѓа пропишува Прет-
седателството на Академијата, со посебен правил-
ник. 

Член 116 
Библиотеката и Архивот на Академијата свои-

те задачи ги остваруваат според законските про-
писи за библиотеките, односно за архивите. 

Задачите на стручните единици и начинот на 
нивното остварување поблиску се утврдуваат со са-
моуправната спогодба за меѓусебните права, обврс-
ки и одговорности на работниците во Работната за-
едница и Академијата. 

Член 117 
Раководителите на стручните единици се име-

нуваат со конкурс. Претседателството на Академи-
јата дава согласност на актот за нивно именување. 

Стручните работници, распоредени на работа во 
одделна стручна единица, можат да образуваат по-
себна заедница. 

Заедницата на работниците во стручната едини-
ца може, во остварувањето на задачите на едини-

цата, да има определени самоуправни права утвр-
дени со овој статут или со Самоуправната спогодба 
за меѓусебните права, обврски и одговорности на 
работниците во Работната заедница и Академијата. 

Стручните работници на овие единици можат да 
бидат повикувани на седниците на соодветните од-
деленија на Академијата при разгледувањето на 
прашања во врска со остварувањето на задачите 
на единицата. При разгледувањето на овие праша-
ња, тие можат на седниците на одделенијата да 
изнесуваат свои мислења и да даваат предлози. 

Член 118 
Со библиотеката, архивските документи и дру-

гите материјали од интерес за научните испитува-
ња и уметничките дејности можат да се користат 
научни работници и уметници што не се членови 
на Академијата, како и научни уметнички орга-
низации, под услови пропишани од Претседателст-
вото на Академијата. 

VI. СРЕДСТВА НА АКАДЕМИЈАТА 

1. Распоредување на средствата 

Член 119 
Средствата на Академијата се распоредуваат 

на: средства од кои работниците во Работната заед-
ница на Секретаријатот на Академијата стекнуваат 
доход; средства за материјални трошоци; средства 
за посебни намени (за научно-испитувачка, умет-
ничка и издавачка дејност, за награди на членовите 
на Академијата и за други посебни намени); сред-
ства за опрема и резервни средства. 

Член 120 
Средствата на Академијата за намени опреде-

лени во претходниот член од статутот се утврду-
ваат со финансискиот план на Академијата, што го 
донесува Собранието на Академијата за секоја ка-
лендарска година. 

Финансискиот план се донесува на крајот од 
годината за идната календарска година. 

Ако Собранието на Академијата не биде во сос-
тојба до крајот на годината да го донесе финан-
сискиот план за идната календарска година, финан-
сирањето на потребите на Академијата, до донесу-
вањето на финансискиот план, ќе се врши според 
посебна одлука за привремено финансирање, што 
ја донесува Претседателството на Академијата. 

Член 121 
Финансискиот план на Академијата го донесува 

Собранието на Академијата, врз основа на предлог 
утврден од Претседателството на Академијата. 

Нацртот на финансискиот план на Академијата 
Извршниот одбор на Претседателството на Акаде-
мијата го доставува на одделенијата, институтите 
и другите научни единици на Академијата, како и 
на Работната заедница на Секретаријатот на Ака-
демијата, заради давање на мислења и предлози. 

Предлогот на финансискиот план Претседател-
ството на Академијата го утврдува врз основа на 
добиените мислења од одделенијата, институтите и 
другите научни единици на Академијата, како и 
Работната заедница на Секретаријатот на Акаде-
мијата. За мислењата и предлозите што Претседа-
телството не ги усвоило, посебно се известува Соб-
ранието на Академијата. 

Член 122 
За финансирање на научно-испитувачката, 

уметничката и издавачката дејност, Академијата се 
здобива со средства со непосредна размена на тру-
дот и преку самоуправните интересни заедници, од 
републичкиот буџет, од сопствената издавачка деј-
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ност, како и од з авештана ата и подароците напра-
вени за оваа цел. 

Средствата од претходниот став служат за: 
1) финансирање на изработката на научно-ис-

питувачки и уметнички проекти; 
2) финансирање на изведувањето на научно-

испитувачките и уметничките проекти; 
3) финансирање на издавачката дејност; 
4) финансирање на научни собири и други на-

учни и уметнички приредби и учество на членовите 
на Академијата и на другите нејзини претставници 
на научни собири и на други научни и уметнички 
приредби во земјата и во странство; 

5) финансирање на студискиот престој на чле-
новите на Академијата во земјата и во странство; 

6) финансирање на меѓуакадемиската и меѓу-
народната научна и културна соработка. 

Распоредувањето средствата за одделни наме-
ни определени во претходниот став се врши со 
финансискиот план на Академијата. 

Член 123 
Работниците во Работната заедница на Секре-

таријатот на Академијата стекнуваат доход од оп-
штествените средства со кои располага Академија-
та, согласно со начелото на слободна размена на 
трудот и законските прописи. 

Доходот што го стекнуваат работниците во Ра-
ботната заедница го сочинуваат средствата за лич-
на и за заедничка потрошувачка, а кога тоа е 
предвидено со Самоуправната спогодба за меѓусеб-
ните права, обврски и одговорности на Работната 
заедница и Академијата, овој доход може да го со-
чинуваат и средствата за проширување на матери-
јалната основа на трудот на Работната заедница, 
како и други средства што Работната заедница ги 
остварува согласно со законските прописи. 

Член 124 
Оценка за придонесот на Работната заедница во 

остварувањето на задачите и работите што се дове-
рени дава Претседателството на Академијата врз 
основа на мислење од секретарот на Секретарија-
тот, и тоа, по правило, по истекот на годината за 
која се дава оценката, и за тоа го известува Соб-
ранието на Академијата. Секретарот на Секретари-
јатот е должен за своето мислење да ја извести 
Работната заедница. 

Оценка за придонесот на Работната заедница 
во остварувањето на задачите и работите во пе-
риодите за кои се врши привремена пресметка на 
личните доходи на работниците ја дава секретарот 
на Секретаријатот, по претходно добиено мислење 
од Работната заедница. 

Ако Работната заедница не е задоволна со мис-
лењето на секретарот на Секретаријатот од ставот 
1 на овој член, односно со неговата оценка од ста-
вот 2 на овој член, таа може да побара Претседа-
телството на Академијата да го разгледа спорното 
прашање. 

Член 125 
Распоредувањето на доходот на средства за 

лична потрошувачка и на средства за заедничка 
потрошувачка, а, кога тоа со Самоуправната спогод-
ба од став 2 на член 123 од овој статут е предви-
дено, и на средствата за проширување на матери-
јалната основа на трудот и на другите средства што 
Работната заедница ги остварува согласно со за-
конските прописи, го врши Работната заедница со 
финансискиот план, а конечната распределба — со 
завршна сметка, што таа ги донесува по претходно 
мислење од Претседателството на Академијата. 

Член 126 
За користењето на средствата распоредени со 

финансискиот план на Академијата решава Прет-
седателството на Академијата, освен во случаите 
кога со овој статут е определено поинаку. Наред-
бодател за користењето на овие средства е претсе-

дателот на Академијата, кој може, со согласност на 
Претседателството на Академијата, дел од правата 
на наредбодател да пренесе на член на Извршниот 
одбор на Претседателството на Академијата. 

Наредбодател за користењето на средствата што 
се доход на Работна заедница на Секретаријатот на 
Академијата е секретарот на Секретаријатот на 
Академијата. 

Член 127 
Средства за резерви можат да се распоредуваат 

за определени намени кога ќе настанат вонредни 
потреби за финансирање на одделни задачи и ак-
тивности. 

За распоредувањето на средствата за резерви 
решава Претседателството на Академијата. 

Член 128 
За распределба на средствата за лична потро-

шувачка на работниците и за користење на сред-
ствата за заедничка потрошувачка решава Работ-
ната заедница на Секретаријатот на Академијата. 

Секретарот на Секретаријатот на Академијата е 
одговорен за користењето на овие средства сог-
ласно со законските прописи и самоуправните 
општи акти на Работната заедница. 

Член 129 
Средствата што Академијата ги остварила од 

одделни извори во текот на една календарска го-
дина и нивната конечна распределба се утврдуваат 
со завршната сметка на Академијата, што се изгот-
вува според важечките законски прописи. 

Завршната сметка ја донесува Собранието на 
Академијата, врз основа на предлог утврден од 
Претседателството на Академијата. 

2. Фондови, завештанија и подароци 

Член 130 
За финансирање на определени потреби што 

имаат потраен карактер, Академијата може да осно-
ва фондови. 

Решение за основање на фонд донесува Соб-
ранието на Академијата. Со решението за основа-
ње на фонд се утврдуваат целите заради кои тој 
се основа и изворите на неговите средства. 

Член 131 
Академијата може да прима завештанија или 

други подароци, што служат само за остварување 
на задачите на Академијата. 

За примањето на завештанија и подароци ре-
шава Претседателството на Академијата. 

Од имотот што и е пренесен на Академијата со 
завештание или со подарок можат, согласно со вол-
јата на завештателот, односно на дарителот, или со 
решение на Претседателството на Академијата, да 
се основаат посебни фондови. 

Член 132 
За управување на имотот што на Академијата 

и е пренесен со завештание или со подарок, Прет-
седателството на Академијата донесува посебни 
правила. 

Доколку завештателот, односно дарителот, соод-
ветниот имот го завештал, односно подарил, под 
одредени услови, овие правила треба да бидат во 
согласност со неговата волја. 

Член 133 
Со имотот што на Академијата и е пренесен со 

завештанија и подароци, односно со посебните фон-
дови, управува Претседателството на Академијата. 
За управување со овој имот, односно со овие фон-
дови, Претседателството на Академијата може да 
образува посебна комисија, чии членови се имену-
ваат за време од две години. 

Комисијата е одговорна пред Претседателство 
то на Академијата и е должна да му поднесува го-
дишни извештаи за управувањето со соодветниот 
имот и за вршењето на другите работи што и се 
доверени. 
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Посебните фондови имаат свој годишен финан-
сиски план и завршна сметка, кои се составен дел 
на финансискиот план и завршната сметка на Ака-
демијата. 

Член 134 
Општи начела за организацијата, управувањето 

и начинот на работа на фондовите на Академијата 
се утврдуваат со посебен правилник, што го доне-
сува Собранието на Академијата. 

Финансиските и другите стручни, администра-
тивни и технички работи на фондовите ги врши 
соодветната служба на Секретаријатот на Акаде-
мијата. 

VII. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

Член 135 
Сите членови на Академијата во работниот сос-

тав и сите работници во Работната заедница имаат 
право и должност да учествуваат во подготовките 
за општонародна одбрана и да бидат оспособени за 
работа во време на војна, да бидат запознаени со 
воените должности и задачи и да учествуваат во 
сите видови на општонародна одбрана со кои Ака-
демијата е задолжена. 

Академијата во време на мир редовно врши 
подготовки за народна одбрана и за работа во вое-
ни услови. Овие подготовки Академијата ги врши 
согласно законите и други прописи, насоките и 
упатствата на надлежните државни органи, како и 
одредбите на овој статут и другите општи акти на 
Академијата. 

За раководење со работите на општонародната 
одбрана непосредно е одговорен претседателот на 
Академијата. 

Член 136 
Право и должност на членовите на Академија-

та во работен состав и на работниците во Работ-
ната заедница е да учествуваат во општествената 
самозаштита и во организирањето и спроведувањето 
на мерките за општествена самозаштита. 

За раководење со работите на општествената са-
мозаштита непосредно е одговорен секретарот на 
Секретаријатот на Академијата. 

Член 137 
За општите работи на општонародната одбрана 

и општествената самозаштита решава Претседател-
ството на Академијата. 

Во остварувањето на задачите на народната 
одбрана и на општествената самозаштита Претсе-
дателството на Академијата особено: 

1) донесува правилници и други општи акти 
со кои се утврдуваат поблиски одредби за органи-
зирањето и остварувањето на тие задачи и работите 
на народната одбрана и на општествената само-
заштита, како и посебни задачи и обврски на од-
делни органи и служби на Академијата, во врска со 
народната одбрана и општествената самозаштита; 

2) го утврдува планот за одбрана на Академи-
јата и развојниот план на материјалните потреби за 
народна одбрана и општествена самозаштита; 

3) именува комисија за народна одбрана и за 
општествена самозаштита и донесува решение за 
формирање на штаб за цивилна заштита и единица 
на цивилната заштита. 

VIII. СЕКРЕТАРИЈАТ НА АКАДЕМИЈАТА 

1. Начела за организација на Секретаријатот и за 
остварување на самоуправните права на работници-

те во Работната заедница на Секретаријатот на 
Академијата 

Член 138 
За вршење на административните, финансис-

ките. техничките и другите стручни општи работи 
Академијата има Секретаријат. 

Член 139 
Сите работници што работат во организациони-

те единици и службите на Секретаријатот на Ака-
демијата и работниците во институтите и другите 
научни и стручни единици во состав на Академи-
јата сочинуваат една работна заедница. 

Членови на Работната заедница се и секрета-
рот на Секретаријатот на Академијата и другите 
работници што се на раководни работни места во 
научните и стручните единици во состав на Ака-
демијата. 

Работниците во Секретаријатот на Академијата 
и во научните и стручните единици во состав на 
Академијата своите самоуправни права, обврски и 
одговорности ги остваруваат" во рамките на Работ-
ната заедница. 

Член 140 
Работниците во Работната заедница, во оства-

рувањето на самоуправувањето, имаат права, об-
врски и одговорности утврдени со устав и со закон. 

Во остварувањето на самоуправните права, об-
врски и одговорности на работниците во Работната 
заедница, сходно се применуваат законските од-
редби за самоуправување на работниците во орга-
ните на државната управа. 

Член 141 
Самоуправувањето на работниците во Работната 

заедница се уредува на начин со кој се обезбедува 
што потполно остварување на самоуправните пра-
ва, обврски и одговорности на работниците, како и 
вршење на контрола над извршувањето на одлу-
ките на Работната заедница и на нејзините органи. 

Работниците во Работната заедница се должни 
самоуправувањето да го остваруваат на начин со 
кој се обезбедува ефикасно остварување на цели-
те и задачите на Академијата. 

Член 142 
Работниците во Работната заедница самостојно 

решаваат за остварувањето на своите самоуправни 
права, обврски и одговорности, а во согласност со 
уставот и законите, доколку со Самоуправната спо-
годба за меѓусебните права, обврски и одговорности 
на Работната заедница и Академијата не е опреде-
лено за одделни самоуправни права, обврски и од-
говорности да решаваат со согласност на Претсе-
дателството на Академијата. 

Член 143 
Општите акти за организација и работа на 

научните и стручните единици и на Секретарија-
тот на Академијата, како и општите акти за сис-
тематизација на задачите и работите во научните 
и стручните единици и во Секретаријатот на Ака-
демијата, ги донесува Претседателството на Акаде-
мијата, по претходно мислење од Работната заед-
ница и секретарот на Секретаријатот на Академи-
јата. 

Член 144 
Меѓусебните односи во поглед на условите на 

слободната размена на трудот и на остварувањето 
на доходот, како и другите меѓусебни односи во 
остварувањето на целите и задачите на Академи-
]ата, се уредуваат со самоуправна спогодба за ме-
ѓусебните права, обврски и одговорности. 

Со самоуправната спогодба за меѓусебните пра-
ва, обврски и одговорности на Работната заедница 
и Академијата се уредуваат особено: видот на ра-
ботите што ги вршат работниците во Работната за-
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едница; основите и мерилата за стекнување на до-
ход на Работната заедница; овластувањата на Ра-
ботната заедница во поглед на управување со рабо-
тите и користење на средствата во врска со извр-
шувањето на работите што на Работната заедница 
и се доверени; начелата за начинот на раководе-
ње, програмирање и извршување на задачите и ра-
ботите што на Работната заедница и се доверени; 
одговорноста на Работната заедница за вршење на 
работите што и се доверени; начинот на решава-
ње на меѓусебните спорови; начинот на остварува-
ње координација во работата меѓу Претседателст-
вото на Академијата и неговиот извршен одбор, од 
една страна, и секретарот на Секретаријатот на Ака-
демијата и Работната заедница, од друга страна; 
други прашања од заеднички интерес. 

Со Самоуправната спогодба од ставот 1 на овој 
член може да се предвиди давање претходна или 
дополнителна согласност на актите и дејствата на 
работниците во Работната заедница што се однесу-
ваат на остварувањето на задачите заради кои е 
организирана Работната заедница. 

Член 145 
Работниците во Работната заедница донесуваат 

Самоуправна спогодба за здружување на трудот на 
работниците во Работната заедница и Статут на 
Работната заедница. 

Со Статутот на Работната заедница, во соглас-
ност со уставот, законите, овој статут и Самоуправ-
ната спогодба за меѓусебните права, обврски и од-
говорности на Работната заедница и Академијата, 
се уредуваат самоуправните права, обврски и одго-
ворности на работниците во Работната заедница и 
начинот на нивното остварување; организацијата, 
делокругот и начинот на работа на самоуправните 
органи на Работната заедница, како и на други 
прашања од значење за Работната заедница. 

Работниците и Работната заедница донесуваат 
и други самоуправни општи акти во кои, во соглас-
ност со Самоуправната спогодба за здружување на 
трудот на работниците и Статутот на Работната за-
едница, поблиску уредуваат прашања во врска со 
остварувањето на своите самоуправни права, об-
врски и одговорности. 

Член 146 
Кога по прашања за кои Работната заедница 

решава во согласност со Претседателството на Ака-
демијата не се постигне согласност, решение за 
спорното прашање донесува Собранието на Акаде-
мијата. 

2. Секретар на Секретаријатот 

Член 147 
Со работите на Секретаријатот на Академијата 

раководи секретар. 
Во случај на спреченост или отсутност, секре-

тарот на Секретаријатот го заменува работник во 
Секретаријатот, што ќе го определи Извршниот 
одбор на Претседателството на Академијата. 

Член 148 
Секретарот на Секретаријатот го именува и 

разрешува Претседателството на Академијата. Тој 
се именува врз основа на конкурс за време од че-
тири години. 

Секретарот на Секретаријатот може, по истекот 
на времето за кое е именуван, повторно да биде 
именуван на истата функција. 

За секретар на Секретаријатот може да биде 
именувано лице со висока школска подготовка, кое 
има најмалку пет години работно искуство и пока-
жало способности за раководење со поголема орга-

низациона единица, како и познавање на најмалку 
еден странски јазик. Доколку од оправдани причи-
ни не биде именуван секретар на Секретаријатот, 
Претседателството на Академијата именува врши-
тел на должноста секретар на Секретаријатот, и 
тоа за време од најмногу шест месеци. 

Член 149 
Секретарот на Секретаријатот се грижи за ад-

министративното извршување на општите акти и 
заклучоците на Собранието и Претседателството на 
Академијата, на Извршниот одбор на Претседател-
ството и на одделенијата и телата на Академијата, 
го организира општото работење на службите во 
секретаријатот на Академијата и остварува општо 
раководство и надзор над административното ра-
ботење на научните и стручните единици во состав 
на Академијата. 

Секретарот на Секретаријатот ги врши задачи-
те од претходниот став, во согласност со насоките 
на Претседателството на Академијата и според 
упатствата на Извршниот одбор на Претседателст-
вото. Во остварувањето на општото раководство и 
надзор над административното работење на науч-
ните и стручните единици, секретарот на Секрета-
ријатот посебно се придржува кон насоките за ост-
варување на научните и уметничките задачи опре-
делени од одделенијата на Академијата. 

Член 150 
Секретарот на Секретаријатот ги има правата 

и должностите на старешина на орган во поглед на 
засновањето и престанокот на работниот однос на 
работниците на Академијата, доколку за остварува-
њето на овие права не се овластени Претседател-
ството на Академијата и неговиот извршен одбор 
и одделенијата на Академијата. 

Секретарот на Секретаријатот поведува дисци-
плинска постапка против членовите на Работната 
заедница за повреда на работните должности. 

Член 151 
За својата работа и за работата на Секретари-

јатот секретарот е одговорен пред Претседателст-
вото на Академијата. 

Секретарот на Секретаријатот му поднесува на 
Претседателството на Академијата годишен извеш-
тај за работата на Секретаријатот. Тој е должен 
на барање од Претседателството на Академијата и 
на неговиот Извршен одбор, како и на барање од 
одделенијата на Академијата, да им поднесува пов-
ремени извештаи за работата на одделни служби. 

Дисциплинска постапка против секретарот на 
Секретаријатот за повреди на работните должнос-
ти поведува Претседателството на Академијата. 

Член 152 
Секретарот на Секретаријатот може да биде 

разрешен и пред истекот на времето за кое е име-
нуван, ако во вршењето на своите права и долж-
ности не се придржува кон општите акти и насо-
ките на Собранието и на Претседателството на Ака-
демијата, или ако, во рамките на своите права и 
должности, не обезбедува спроведување на зако-
ните и на другите прописи и општи акти. 

Предлог за разрешување на секретарот на Сек-
ретаријатот можат до Претседателството на Акаде-
мијата да поднесат Извршниот одбор на Претседа-
телството и одделение на Академијата. 

Со разрешувањето од должноста, на секретарот 
на Секретаријатот не му престанува работниот од-
нос и тој се распоредува на задачи и работи во 
Академијата што одговараат на неговите стручни 
способности. 
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IX. ОПШТИ АКТИ НА АКАДЕМИЈАТА 

1. Измена на Статутот на Академијата 

Член 153 
За измени .на Статутот на Академијата решава 

Собранието на Академијата. 
Статутот на Академијата може да се менува и 

дополнува со одлука, што се донесува по постапка 
утврдена со овој статут. 

Член 154 
Предлог за пристапување кон измена на ста-

тутот можат да поднесат: Претседателството на 
Академијата, секое одделение на Академијата и 
најмалку една третина од редовните и дописните 
членови на Академијата. 

За предлогот за пристапување кон измена на 
статутот решава Собранието на Академијата, со 
мнозинство на гласови од присутните членови во 
работниот состав. 

Член 155 
Откако Собранието на Академијата ќе реши 

да се пристапи кон измена на статутот, Претседа-
телството на Академијата ќе именува комисија за 
изработка нацрт на одлука за измена на статутот. 

Нацртот на одлуката за измена на статутот го 
утврдува Претседателството на Академијата. 

Нацртот на одлуката за измена на статутот се 
доставува до сите членови на Академијата и се раз-
гледува на седница на одделенијата на Академија-
та. Претседателството на Академијата може да ре-
ши нацртот на одлуката да се достави и до оддел-
ни органи и научни организации заради давање на 
мислења и предлози. 

Член 156 
Врз основа на мислењата и предлозите од одде-

ленијата на Академијата и одделни членови на Ака-
демијата, како и врз основа на евентуалните мис-
лења и предлози од одделни органи и научни ор-
ганизации на кои им бил доставен нацртот на одлу-
ката за измена на статутот, Претседателството на 
Академијата го утврдува предлогот на одлуката за 
измена на статутот. 

По предлогот на одлуката за измена на ста-
тутот решава Собранието на Академијата, со мно-
зинство на гласови од вкупниот број членови на 
Академијата во работниот состав. 

Ако предлогот за измена на статутот не е ус-
воен, ист предлог не може да се поднесе пред исте-
кот на една година од денот кога предлогот за из-
мена на статутот бил одбиен. 

Член 157 
Одлуката за измена на статутот се објавува 

во „Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" и влегува во сила осмиот ден од денот 
на нејзиното објавување. 

Член 158 
По постапката утврдена во членовите 154-157 се 

донесува и нов Статут на Академијата. 

2. Донесување на општи акти 

Член 159 
Предлози за донесување одлуки и правилници 

на Собранието на Академијата можат да му под-
несуваат одделенијата на Академијата, научните и 
стручните единици, како и најмалку три члена на 
Академијата во работниот состав. Овие предлози се 
поднесуваат преку Претседателството на Академи-
јата. Одлуки и правилници Собранието може да 
донесува и на предлог од Претседателството на Ака-
демијата. 

За изработка на нацрт на одлуки и правилни-
ци, Претседателството може да формира посебни 
комисии или работни групи. 

Нацртите на одлуките и правилниците се дос-
тавуваат до сите членови на Академијата. Тие се 
разгледуваат на седници на одделенијата на Ака-
демијата, а на барање од Претседателството на 
Академијата можат да бидат разгледувани и од од-
делни научни и стручни единици. 

Предлогот на одлуките и правилниците ги ут-
врдува Претседателството на Академијата, врз 
основа на мислењата и предлозите на одделенијата 
на Академијата. 

Член 160 
Претседателството на Академијата донесува од-

луки, правилници и упатства по сопствена иници-
јатива или на предлог од одделенијата на Акаде-
мијата, научните и стручните единици, како и на ј -
малку од три члена на Академијата во работниот 
состав. 

При донесувањето на одлуки, правилници и 
упатства од страна на Претседателството на Акаде-
мијата, сходно се применуваат одредбите од прет-
ходниот член на овој статут, со тоа што нивните 
предлози ги утврдува Извршниот одбор на Прет-
седателството на Академијата. 

Член 161 
Општите акти на Собранието и на Претседател-

ството на Академијата се објавуваат во Билтенот 
на Академијата, а можат да бидат објавени и на 
друг начин определен во самиот општ акт. 

Член 162 
Општите акти на Собранието и на Претседа-

телството на Академијата влегуваат во сила осмиот 
ден од денот на нивното објавување. 

Само од особено оправдани причини може да се 
определи општ акт на Собранието или на Претсе-
дателството на Академијата да влезе во сила во 
срок пократок од осум дена од денот на неговото 
објавување, или истиот ден кога е објавен. 

Член 163 
Општите акти на Собранието и на Претседател-

ството на Академијата не можат да имаат повратно 
дејство. 

Само кога тоа го бара посебен интерес утврден 
при донесувањето на општиот акт, може да се опре-
дели одделни негови одредби да имаат повратно 
дејство. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 164 
Организацијата на Академијата и на нејзини-

те научни и стручни единици, како и на службите 
во Секретаријатот на Академијата, ќе се сообрази 
со одредбите на овој статут во срок од шест месеци 
од денот на неговото влегување во сила. 

Член 165 
На претседателот, потпретседателот и секрета-

рот на Академијата, на избраните членови на Прет-
седателството и на секретарите на одделенијата, ка-
ко и на секретарот на Секретаријатот на Академи-
јата, избрани, односно именувани, според одредбите 
на досегашниот статут, им престанува мандатот со 
истекот на времето за кое биле избрани. 

Член 166 
Изборот на нови членови на Академијата спо-

ред одредбите на овој статут ќе се изврши во прва-
та половина од 1979 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 167 
Статутот на Македонската академија на науки-

те и уметностите, усвоен од Собранието на Акаде-
мијата одржано на 8 март 1968 година, престанува 
да важи со денот на влегувањето во сила на овој 
статут. Исто така, со денот на влегувањето во сила 
на овој статут, престануваат да важат и одредбите 
на сите други општи акти на Академијата, што се 
во спротивност со одредбите на овој статут. 

Член 168 
Овој статут ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија" и вле-
гува во сила осмиот ден од денот на неговото обја-
вување. 

Бр. 01-1370/1 
30 јуни 1978 година 

Скопје 
Претседател на Академијата, 

акад. Михаило Апостолски, е. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1473/74 од 20. П. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1009-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Зана-
етчиска електроинсталатерска задруга „Никола Тес-
ла", Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „275" бр. 23-а, 
со следните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана со решението на Народ-
ниот одбор на град Скопје, бр. 14725 од 1. IX. 1973 
година. 

Дејност: изведување на електрични инсталации 
и поправка на електротехнички уреди. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

За обврските на задругата во правниот промет 
со трети лица задругарот основач на задругата од-
говара во висина на своето парично емство од 
2.000 динари и тоа во рок од две години по преста-
нокот на членството во задругата. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Матиќ Себастијан, без ограничување. 

Основачи на задругата се: Себастијан Матиќ, 
в. к. електроинсталатер од Скопје, ул. „679" бр. 42, 
л. к. бр, 71149; Стефановски Ангелко од Скопје, ул. 
„7" бр. 27, в. к. електроинсталатер, лк. бр. 175228; 
Груби Исмаил од Скопје, ул. „177" бр. 3, в. к. елек-
троинсталатер, лк. бр. 76282; Рецепи Рамадан од 
Скопје, ул. „Серава" бр. 39, в.к. електроинсталатер, 
лк. бр. 247371; Таневски Христо од Скопје, ул. „679" 
бр. 44, в. к. електроинсталатер, лк. бр. 71176; Борис 
Тодоровски' од Скопје, в. к. електроника лагер; 
Киро Трпевски од Скопје, село Ново Село — Горче 
Петров, в. к. електроинсталатер, лк. бр. 141788; На-
зиф Касамовски од Скопје, ул. „Дижонска" бр. 36, 
в. к. електроинсталатер, лк. бр. 248804; Боро Каев-
ски од Скопје, ул. „746" бр. 80/1, електроинсталатер, 
лк. бр. 71175; Шепка Хајредин од Скопје, ул. „192" 
бр. 67, мајстор-електроинсталатер, лк. бр. 215232; 
Исмаили Илми од Скопје, ул. „125" бр. 98, в. к. елек-
троинсталатер, лк. бр. 71174. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1473/74 од 20. П. 1975 година. (328) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 17 од 12. I. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-833-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Централно основ-

но училиште „Страшо Пинџур", Ц.О., со седиште 
во село Дреново, Кавадаречко, со следните пода-
тоци: 

Училиштето го води книговодството по систе-
мот на двојно книговодство со обврска за изготву-
вање на завршна сметка. 

Предмет на работењето е: образование и воспи-
тување на деца од 7—15 годишна возраст. Настава, 
општествено-корисна работа, слободни ученички ак-
тивности, општествено-културна и јавна дејност, 
следење и оценување успехот на учениците и др. 

Во правниот промет со трети лица училиштето 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Горѓи Ристов-
ски/ директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Горѓи Рис-
товски, директор, без ограничување и Велјан Нас-
тов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
17/1974 година. (113) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 340 од 16. Ш. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-833-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Централно основно училиште 
„Страшо Пинџур", Ц.О., со седиште во село Дре-
ново, Кавадаречко, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Ристовски Горѓи, директор, 
а се запишува, како нов застапник Јованов Трајко, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
340 од 16. Ш. 1976 година. (114) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1318/75 од 19. I. 1976 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-809-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на ОЗТ Монтажно-занаетчиска за-
друга „Далеководи". Ц.О., со седиште во Скопје, 
ул. „Романија" бб, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Трајко Томовски, в.д. ди-
ректор, а се запишува Трајко Томовски, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1318/75 од 19. I. 1976 година. (115) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 44 од 3. П. 1975 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-809-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Монтажно-зана-
етчиска задруга „Далеководи", Ц.О., со седиште во 
Скопје, ул. „Романија" бб, со следните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува периодични и завршни сметки. 

Задругата е основана^со акт на задругарите, бр. 
02-1/1 од 16. ХП. 1974 година. 

Предмет на работењето е: ги врши сите видови 
електро-инсталации од слаба и јака струја и сите 
видови лимарски работи. 

Занаетчиската задруга се овластува со целосно 
овластување во правниот промет со трети лица 
(целосно овластување). 

Членовите на задругата — основачи одговараат 
во висина на средствата на задолжителниот задру-
жен влог во правниот промет со трети лица. За -
наетчиската задруга има целосна одговорност во 
правниот промет со трети лица (целосна одговор-
ност). 

Членовите на задругата-основачи одговараат во 
правниот промет со трети лица до висината на 
средствата на задолжителниот задружен влог. 

Застапник и потписник на задругата е Трајко 
Томовски, без ограничуварве. 

Основачи на задругата се: Трајко Томовски, 
Стеван Јаневски, Илија Јовановски, Петар Костов-
ски, Фадил Брути, Борис Кузмановски, Бекир Нема-
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ил, Селим Селим, Бранко Јаневски и Александар 
Николиќ, сите од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
44 од 3. П. 1975 год. (116) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 214 од 28. П. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-570-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за ментално здравје на де-
ца и младинци — Скопје, со следните податоци: 

Се брише досегашниот застапник проф. д-р Ду-
шан Теодосиевски, директор, а како нов застапник 
се запишува д-р Петар Настов, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 214 од 28. П. 1978 година. (129) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 13 од 11. П. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-829-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Матична библи-
отека „Гоце Делчев", Ц.О., со седиште во Гевгелија, 
со следните податоци: 

Работната организација води единствено кни-
говодство. 

Предмет на работењето е: културно-просветна 
дејност (библиотека); да зачленува членови во би-
блиотеката, примање и издавање на книги за воз-
расни и ученици и проширување на библиотечната 
мрежа во општината. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Вацев Алек-
сандар, раководител, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Вацев Алек-
сандар, раководител, без ограничување и Кајтазов 
Петар, сметководител, ги потпишува сите финан-
сиски акти и актите на материјалното работење. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
13/1974 година. (117) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 12 од 19. I. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-828-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Самостојна биб-
лиотека „Бранд Петрушев", Ц.О., со седиште во 
Богданци, со следните податоци: 

Работната организација води единствено кни-
говодство и изготвува завршна сметка. 

Предмет на работењето е: систематски да наба-
вува, собира, стручно обработува, средува, чува и 
дава на користење библиотечен материјал, да вр-
ши постојана популаризација на книгата и оста-
натиот библиотечен материјал преку најпогодни 
форми на работа; да ја организира својата работа 
според условите и можностите; да организира по-
движни библиотеки, според условите и можностите; 
да врши меѓубиблиотечна размена и библиотечен 
материјал; да води каталози (азбучен, стручен, ос-
новање и др.) и врши информативна дејност; да 
позајмува библиотечен материјал согласно правила-
та на библиотеката, меѓубиблиотечното позајмување 
го врши согласно правилата за меѓубиблиотечното 
позајмување; да врши останати работи кои се ста-
вени во делокруг на библиотеката со Законот за 
библиотеките и другите прописи. 

Во правниот промет со трети лица библиотеката 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Застапник и потписник е Стамнов Благој, 
управител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
12/1974 година. (118) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 15 од 12. I. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-831-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Централно ос-

новно училиште „Лазо Филипов", Ц.О., со седиште 
во село Сирково, Кавадарци, со следните податоци: 
Училиштето го води книговодството по системот на 
двојно книговодство со обврска за изготвување на 
завршна сметка. 

Основач е: Околискиот одбор — Кавадарци, 
потврда бр. 8993/1 од 10.ХП. 1965 година. 

Предмет на работењето е: образование и воспи-
тување на деца од 7—15 годишна возраст. 

Во правниот промет со трети лица училиштето 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Цветковски 
Бранко, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се: Цветков-
ски Бранко, директор, без ограничување и Игнатова 
Тефка, секретар, делумно овластување, со право 
на потпишување на сета друга финансиска доку-
ментација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
15/1974 година. (119) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 212 од 27. П. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-254-24-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ООЗТ со след-
ните податоци: Медицински факултет, Н. СОЛ. О 
Скопје, ООЗТ Институт за патолошка физиоло-
гија и нуклеарна медицина — Скопје, ул. „Вод-
њанска" бр. 17. 

Пренотација на одлуката за организирање на 
ООЗТ извршена е со решение Фи. бр. 1128/77 на 
Окружниот стопански суд во Скопје. 

Основни дејности: 120143 — подготвува струч-
наци со виша, висока и највисока стручна спрема 
од областа на медицината, стоматологијата и ф а р -
мацијата; 120204 — подготвува и усовршува науч-
ни и стручни кадри за вршење на научна дејност од 
областа на патолошката физиологија и нуклеарна-
та медицина; врши научно-истражувачка дејност 
од медицинската дисциплина, патолошката физио-
логија и нуклеарната медицина. 

Споредна дејност: 13012 130120 — врши амбу-
лантна-поликлиничка и диспанзерска здравствена 
заштита; 13011 — здравствено-превентивна заштита. 

Во правниот промет со трети лица ООЗТ ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За своите обврски ООЗТ одговара со сите свои 
средства. 

Основната организација за обврските на работ-
ната организација одговара неограничено соли-
дарно. 

Застапник на основната организација е проф. 
д-р Борислав Каранфилски, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 212/1978 година. (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 182 од 7. Ш. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1257-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето на договорна организација со 
следните податоци: „Водно" — договорна организа-
ција на здружен труд за занаетчиски производи и 
услуги, Ц.О., Скопје, ул. „Прохор Пчински" бр. 94. 
Основана е со договор помеѓу Кесиќ Урош од Скоп-
је и овластените претставници на Секретаријатот за 
стопанство и труд на Собранието на општината 
„Центар" Скопје, Општинскиот синдикален совет на 
општината Центар — Скопје и Стопанската комо-
ра на Македонија — Скопје. 

Основач на договорната организација е Кесиќ 
Урош од Скопје 

Основни дејности: 012310, (01231) — производ-
ство и вградување на плакари од дрво по порачки; 
012322 — производство и вградување на градеж-
ни елементи од дрво: врати, прозорци, ролетни, кор-
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низи, елементи за спуштени тавани и ентериерски 
декорации; производство и вградување на подвиж-
ни „армоника ѕидови" и друго; поставување на сите 
видови ПВЦ и топли подови; сервисирање на про-
изводи од столарската дејност. 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

Целосна одговорност со сите свои средства. 
Застапник на договорната организација е Ке-

сиќ Урош, работоводител. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 182/1978 година. (128) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 39 од 2. Ш. 1978 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1045-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за .заста-
пување на Молеро-столарската задруга „Бор" — 
Скопје со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Здравковски Лазар, директор, а се 
запишува Јовановиќ Божидар, инж., директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
39/1978 година. (130) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 211 од 16. Ш. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1196-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Р.О., со ООЗТ 
Земјоделски факултет, О. Сол. О., со ООЗТ — 
Скопје, булевар „Југославија" бб, со следните по-
датоци: Работната организација е организирана со 
здружување на организациите на здружениот труд: 
Земјоделски факултет — Скопје; Здружен земјо-
делски институт — Скопје. Институт за тутун — 
Прилеп; Завод за унапредување на лозарството 
и винарството на СРМ — Скопје; Завод за рибар-
ство на СРМ; Завод за унапредување на сточар-
ството на СРМ — Скопје; РО Здружен ветеринарен 
и сточарски институт на СРМ — Скопје — ООЗТ 
Институт за сточарство и репродукција — Скопје 
и Факултетското земјоделско стопанство, село Тру-
барево, Скопје, врз основа на одлуките донесени 
на: 8. VI. 1976; 8.. VI. 1976; 20. VП. 1976; 15. X, 1976; 18. 
VI. 1976; 17. VI. 1976; 9^1.1976; 18. VI. 1976; 10. VI, 
1976, 31. V. 1976 и 11. VI. 1976 година. 

Предмет на работењето се основните дејности: 
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

факултети; 
120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

науки; 
020140 сточарство. 
РО во правниот промет со трети лица истапува 

во свое име за сметка на ООЗТ, како и во свое име 
и за своја сметка. 

За обврските на РО сторени во правниот про-
мет со трети лица одговараат ООЗТ ограничено со-
лидарно и тоа: 

ООЗТ — Институт за заштита на 
растенијата, до износ од 266.180 д. 
ООЗТ — Институт за полјоделство и 

градинарство, до износ од 2.474.681 д. 
ООЗТ — Институт за сточарство, до 

износ од 1.695.633 д. 
ООЗТ — Институт за овоштарство, до 

износ од 406.745 д. 
ООЗТ — Институт за лозарство и 

винарство, до износ од 326.167 Д. 
ООЗТ — Институт за економика и 

организација на земјоделството, до износ 
од 1.057.840 д. 

ООЗТ — Институт за проучување на 
почвите, до износ од 1.548.115 д. 

ООЗТ — Факултетско земјоделско 
стопанство, е. Трубарево, до износ од — 

Застапник на работната организација е проф. 
д-р Тома Ангеловски, в.д. декан. 

Во состав на РО се следните ООЗТ: 
ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА 

— Скопје, булевар „Југославија" бб. 

ООЗТ — Институт за заштита на растенијата 
Скопје булевар „Југославија" бб е организирана со 
одлуката од 8. XI. 1976 година, чија пренотација е 
извршена со решение на судот Фи. бр. 823/77 од 
^9. VI. 1977 година. 

Предмет на работењето се основните дејности: 
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

факултети; 
120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

науки. 
Споредни дејности: 
020201 земјоделски услуги за растително произ-

водство; 
110901 услуги на контрола на квалитетот на 

стоки. 
ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-

пува самостојно без ограничување. 
За сторените обврски во правниот промет со 

трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 
За сторените обврски на РО Земјоделски ф а -

култет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна 
одговорност до висината на здружените средства од-
носно до износ од 266.180,00 динари. 

Застапник на ООЗТ е проф. д-р Киро Минев, 
в.д. директор. 

ИНСТИТУТ ЗА ПОЛЈОДЕЛСТВО И ГРАДИ-
НАРСТВО — Скопје, булевар „Југославија" бб. 

ООЗТ — Институт за полјоделство и градинар-
ство — Скопје, булевар „Југославија" бб е органи-
зирана со одлука од 8. XI. 1976 година, чија прено-
тација е извршена со решение на судот Фи. бр. 819 
од 29. VI. 1977 година. 

Предмет на работењето се основните дејности: 
120144 земјоделски ветеринарни и шумарски 

факултети; 
120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

науки. 
Споредни дејности: 
020110 полјоделство; 
020201 земјоделски услуги за растително произ-

водство; 
110901 услуги на контрола на квалитетот на 

стоки. 
ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-

пува самостојно без ограничување. 
За сторените обврски во правниот промет со 

трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 
За сторените обврски на РО Земјоделски ф а -

култет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна 
одговорност до висината на здружените средства, 
односно до износот од 2.474.681,00 динари. 

Застапник на ООЗТ е проф. инж. Алексо Му-
салевски, в.д. директор. 

ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО — Скопје, бу-
левар „Југославија" бб. 

ООЗТ — Институт за сточарство — Скопје, бу-
левар „Југославија" бб е организирана со одлуката 
од 12. X. 1976 година, чија пренотација е извршена 
со решение на судот Фи. бр. 827 од 29. VI. 1977 
година. 

Предмет на работењето се основните дејности: 
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

факултети; 
120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

науки. 
Споредни дејности: 
020202 земјоделски услуги за сточарство; 
020302 рибарство на реки, езера и во рибници; 
110901 услуги на контролата и квалитетот на 

стоки. 
ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-

пува самостојно без ограничување. 
За сторените обврски во правниот промет со 

трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 
За сторените обврски на РО Земјоделски ф а -

култет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна 
одговорност до висината на здружените средства 
односно до износ од 1.695.633,00 динари. 

Застапник на ООЗТ е проф. д-р инж. Јордан 
Шокаровски в.д. директор. 
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ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО — Скопје, 
„Првомајска" бр. 5. 

ООЗТ — Институт за овоштарство — Скопје, 
„Првомајска" бр. 5 е организирана со одлуката од 
8. X. 1976 година, чија пренотација е извршена со 
решение на судот Фи. бр. 820 од 29. VI. 1977 година. 

Предмет на работењето се основните дејности: 
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

факултети; 
120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

науки. 
Споредни дејности: 
020120 овоштарство; 
070112 трговија на мало; 
110901 услуги на контролата и квалитетот на 

стоки. 
ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-

пува самостојно без ограничување. 
За сторените обврски во правниот промет .со 

трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 
За сторените обврски на РО Земјоделски ф а -

култет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна 
одговорност до висината на здружените средства, 
односно до износот од 406.745,00 динари 

Застапник на ООЗТ е проф. д-р инж. Борис 
Ристевски, в. д директор. 

. ИНСТИТУТ ЗА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО 
— Скопје, ул. „Натанаил Кучевишки" бб. 

ООЗТ — Институт за лозарство и винарство — 
Скопје, ул. „Натанаил Кучевишки" бб е организи-
рана со одлуката од 7. X. 1976 година, чија пре-
нотација е извршена со решение на судот Фи. бр. 
826/77 од 29. VI. 1976 година. 

Предмет на работењето се основните дејности: 
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

факултети; 
120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

науки. 
Споредни дејности: 
020130 лозарство; 
070114 разни животни продукти, алкохолни пи-

јалаци и производи за домашни потреби; 
070213 алкохолни пијалаци; 
110901 услуги на контролата и квалитетот на 

стоки. 
ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-

пува самостојно без ограничување. 
За сторените обврски во правниот промет со 

трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 
За сторените обврски на РО Земјоделски ф а -

култет _ Скопје, ООЗТ е со ограничена солидар-
на одговорност до висината на здружените сред-
ства, односно до износот од 326.167,00 динари. 

Застапник на ООЗТ е д-р инж. Диме Пемовски, 
в.д. директор. 

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО — Скопје, булевар 
„Југославија" бб. 

ООЗТ — Институт за економика и организација 
на земјоделството — Скопје, булевар „Југославија" 
бб е организирана со одлуката од 1. X. 1976 годи-
на, чија пренотација е извршена со решение на су-
дот Фи. бр. 825/77 од 29. VI. 1977 година. 

Предмет на работењето се основните дејности: 
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

факултети; 
120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

науки. 
Споредни дејности: 
110620 економски, организациони и технолошки 

услуги. 
ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-

пува самостојно без ограничување. 

За сторените обврски во правниот промет со 
трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 

За сторените обврски на РО Земјоделски ф а -
култет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна 
одговорност до висината на здружените средства, 
односно до износот од 1.057.840,00 динари. 

Застапник на ООЗТ е проф. д-р инж. Тодор 
ѓорѓев, в.д. директор. 

ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА ПОЧВИТЕ 
— Скопје булевар „Југославија" бб. 

ООЗТ — Институт за проучување на почвите — 
Скопје, булевар „Југославија" бб е организирана со 
одлуката од 12. X. 1976 година, чија пренотација е 
извршена со решение на судот Фи. бр. 824/77 од 29. 
VI. 1977 година. 

Предмет на работењето се основните дејности: 
120144 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

факултети; 
120203 земјоделски, ветеринарни и шумарски 

науки. 
Споредни дејности: 
110901 услуги на контрола на квалитетот на 

стоки. 
ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-

пува самостојно без ограничување. 
За сторените обврски во правниот промет со 

трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 
За сторените обврски во РО Земјоделски факул-

тет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна од-
говорност во висината на здружените средства, од-
носно до износот од 1.548,115,00 динари. 

Застапник на ООЗТ е д-р Димитар Поповски, 
в.д. директор. 

ФАКУЛТЕТСКО ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАН-
СТВО, село Трубарево — Скопје. 

ООЗТ — Факултетско земјоделско стопанство 
село Трубарево, Скопје е организирана со одлу-
ката од 8. X. 1976 година, чија пренотација е извр-
шена со решение на судот Фи. бр. 822/77 од 29. VI. 
1977 година, 

Предмет на работењето се основните дејности: 
020140 сточарство. 
Споредни дејности: 
020110 полјоделство, 
020120 овоштарство, 
020130 лозарство, 
070111 леб, печиво, млеко и млечни производи, 
070112 зеленчук, овошје и преработки. 
ООЗТ во правниот промет со трети лица иста-

пува самостојно без ограничување. 
За сторените обврски во правниот промет со 

трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства. 
За сторените обврски на РО Земјоделски ф а -

култет — Скопје, ООЗТ е со ограничена солидарна 
одговорност до висината на здружените средства. 

Застапник на ООЗТ е инж. Танас Трајковски, 
в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
211/78 од 16. Ш. 1978 година. (148) 

СОДРЖИНА 
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