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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(Се прогласува Законот за Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1981 година. 

Бр. 08-2899 
28 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со ОВОЈ закон се уредуваат положбата, улога-

та, правата, должностите и одговорностите на Из-
вршниот совет на 'Собранието на 'Социјалистичка 
Република Македонија (во натамошниот текст: Из-
вршен совет), како колективен извршен орган на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, како и односите на Извршниот совет со 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија и другите републички органи, извршните 
совети на собранијата' на општините, организации-
те на здружениот труд и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници, општествено-политичките 
организации, општествените организации и здру-
женијата на граѓаните. 

Член 2 
Извршниот совет е колективен извршен орган 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Извршниот совет работите од својата надлеж-
ност, ги врши врз основа и во рамките на Уста-
вот и законите и спрема Собранието на Соција-
листичка Република Македонија (во натамошниот 
текст: Собрание) и другите органи, организации и 
заедници, има права и должности утврдени со 'Ус-
тавот на Социјалистичка Република Македонија и 
со закон. 

Член 3 
Извршниот совет, во рамките на своите пра-

ва и должности, придонесува за развој на соци-
јалистичките самоуправни односи, 'за остварува-
ње на самоуправувањето во организациите на 
здружениот, труд, месните заедници, самоуправ-
ните интересни заедници и во Другите самоуправ-
ни организации и заедници и за остварување . на 
функциите на Собранието. 

Извршниот совет ги врши своите со Устав и 
со закон утврдени функции на начин кој одго-
вара на самоуправната положба на работниот чо-
век во основните и другите организации на здру-
жениот труд, месните заедници, самоуправните ин-
тересни заедници и во другите самоуправни орга-
низации и заедници, на самоуправната положба на 
работните луѓе и граѓаните, на слободното соци-
јалистичко самоуправно здружување, активноста и 
творештвото на работните луѓе, рамноправноста на 
народите и народностите и на слободите, правата 
и должностите на човекот и граѓанинот утврдени 
со Уставот. х 

Член 4 
Извршниот совет со својата работа придонесу-

ва за изградување на односите меѓу работните 
луѓе и граѓаните засновани врз свеста за заеднич-
ките интереси и потреби и за развојот на со-
цијалистичката демократска свест, како и за от-
странување на појавите што го попречуваат раз-
војот на социјалистичките самоуправни демократ-
ски општествени односи. 

Член 5 
Организацијата, составот и начинот на работа-

та на Извршниот совет се уредува така што да 
обезбеди колективна работа, одлучување и одго-
ворност и рамноправност на членовите на Сове-
тот во остварувањето на неговите права, должнос-
ти и одговорности утврдени со Уставот и со за-
коните. 

Секој член на Извршниот совет лично е од-
говорен за својата работа и во согласност со свои-
те права и должности за работата и одлуките на 
Советот. 

СекоЈ член на Извршниот совет кој е опреде-
лен да учествува во работата на другите органи и 
тела е должен да постапува во согласност со ов-
ластувањата, насоките и ставовите на Извршниот 
совет. 

Извршниот совет е должен своите права и 
должности да ги врши така што да се овозможу-
ва остварување на општествената контрола над 
неговата работа. 

Член 6 
Извршниот совет го сочинуваат претседател и 

определен број членови. 
Извршниот совет има еден или повеќе пот-

претседатели што од редот на своите членови ги 
избира Советот. 

Со посебен закон се определува кои републич-
ки секретари и други функционери што раководат 
со републичките органи на управата и со репуб-
личките организации се именуваат од редот на 
членовите на Извршниот совет. 



Стр. 890 - ,Бр. 43 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 311 декември 1981 

Член 7 
Извршниот совет соработува со делегациите и 

делегатите при изготвувањето на законите и дру-
гите прописи и општи акти што ги изготвува за 
Собранието, ги запознава со предлозите за реша-
вање на прашањата што се уредуваат со тие про-
писи и акти, како и со други прашања од значење 
за работата на делегациите и делегатите. 

Извршниот совет' ги изготвува материјалите на 
начин КОЈ овозможува делегациите и делегатите 
сестрано да ги согледуваат прашањата обработе-
ни во иатериЈалите и да даваат мислења, забе-
лешки и предлози по нив. - ^ 

Член а 
Извршниот совет, во рамките на, своите права 

и должности утврдени со Устав и со закон, обез-
бедува спроведување на насоките, ставовите и ак-
тите на Претседателството на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Член 9 
Меѓусебните односи на Извршниот совет и из-

вршните совети на собранијата на општините се 
засновуваат на правата и должностите утврдени 
со Уставот и со законите, како и врз соработка, 
меѓусебно известување и договарање. 

Член 10 
Извршниот совет соработува со Сојузниот из-

вршен совет, со извршните совети на собранијата 
на социјалистичките републики и социјалистички-
те автономни покраини, во вршењето на работите 
од својата надлежност. 
\ 

Член 11 
Извршниот совет, во вршењето на работите од 

својата надлежност, соработува со Заедницата на 
општините и градовите на Македонија, Стопан-
ската комора на Македонија, организациите На 
здружениот труд, самоуправните интересни заед-
ници и други самоуправни организации и заед-
ници. 

Член 12 
Извршниот совет остварува соработка со орга-

ни и организации на други држави и со меѓуна-
родни органи и организации, во рамките на утвр-
дената надворешна политика на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и на меѓу-
народните договори на Југославија. 

Член 13 
Работата на Извршниот совет е Јавна. 
Извршниот совет ја запознава јавноста преку 

печатот и другите средства за јавно информирање 
за прашањата од својата надлежност, и мерките 
за нивното решавање, за прописите и другите оп-
шти акти што ги донесува, како и за други пра-
шања од непосреден интерес за работните луѓе и 
граѓаните, самоуправните и другите организации и 
заедници. 

Извршниот совет нема да даде податоци, од-
носно известувања кои претставуваат државна, 
воена, службена, деловна и друга тајна или ако 
давањето на тие податоци и известувања би било 
во спротивност со општествените интереси утвр-
дени со Уставот и со закон. 

Начинот на остварување на јавноста се уре-
дува со општ акт на Извршниот совет во соглас-
ност со закон. 

Член 14 
Извршниот совет своите предлози, мислења, 

прописи и други акти што ги изготвува и пропи-
сите и другите акти што ги донесува, како и врше-
њето на други работи од својата надлежност, ги 
засновува врз научни и стручни сознанија, како и 
врз податоци и факти што ги утврдил или со кои 
располагаат органите и организациите на опште-
ствениот систем за информирање. Извршниот со-
вет за таа цел соработува со соодветни научни и 
стручни организации. 

Член 15 
Средствата за работа на Извршниот совет се 

обезбедуваат во Републичкиот буџет. 

Член 16 
Извршниот совет донесува деловник За својата 

работа. 
Со Деловникот поблиску се утврдува, во сог-

ласност со овој закон, внатрешната организација, 
начинот на работа и другите прашања од значење 
за работата на Извршниот совет. 

II. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА, ДОЛЖНОС-
ТИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

Член 17 
Извршниот совет, во рамките на правата и 

должностите на Републиката, е одговорен пред Со-
бранието за состојбата во сите области на опште-
ствениот живот во Републиката за спроведување-
то на политиката и за извршувањето на законите 
и другите прописи и општи акти на Собранието, 
како и за насочување и усогласување на работата 
на републичките органи на управата.и на репуб-
личките организации (во натамошниот текст: ре-
публички органи на управата). 

Член 18 I 
Во остварувањето на одговорноста за состој-

бата во Републиката, Извршниот совет е должен 
во рамките на своите овластувања да ги следи 
состојбата во Републиката и развојот ца соција-
листичките самоуправни односи, да обезбедува за-
конитост и да презема иницијативи, мерки и ак-
тивности од значење за обезбедување на општите 
интереси на општеството и на правата на работ-
ните луѓе и граѓаните и за тоа да го известува 
Собранието. Поради тоа Извршниот совет е дол-
жен особено: 

— да презема мерки со кои се обезбедува спро-
ведување на политиката и извршување на зако-
ните и другите прописи и општи акти, како и да 
му предлага на Собранието донесување на прописи 
и преземање на мерки од надлежност на Собра-
нието; 

— да го известува Собранието за состојбата и 
за појавите од значење за зацврстување на зако-
нитоста во Републиката, за заштита на општестве-
ната сопственост и правата и интересите на ра-
ботните луѓе и граѓаните, за ефикасно остварува-
ње на функциите на безбедноста, за одбранбените 
подготовки и општествената самозаштита, за усог-
ласување на стопанските и на други општествени 
текови, како и да предлага преземање на мерки 
со кои се придонесува за натамошен развој на со-
цијалистичките самоуправни односи или за отстра-
нување на појавите и тенденциите што не се во 
согласност со утврдената политика, со начелата на 
социјалистичкото самоуправно општество и со це-
лите утврдени со плановите за развој; 

— навремено да дава иницијативи и да орга-
низира и насочува изготвување на самоуправни 
спогодби за основите на плановите на самоуправ-
ните организации и заедници, односно на договори 
за основите на општествениот план на Република-
та и да поднесува соодветни предлози до носите-
лите на планирањето заради усогласување на од-
делни планови со заедничките и општите потреби, 
интереси и цели, како и да им обезбедува давање 
соодветна стручна помош; 

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

— навремено да им укажува на организациите 
на здружениот труд и на други самоуправни ор-
1анизации и заедници и општествено-цолитички 
организации, на општествените организации и на 
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здруженијата на граѓаните, на состојбата, појавите 
и движењата што се од значење за остварување 
на нивната положба утврдена со Уставот, и на 
улогата во општеството. 

Во остварувањето на одговорноста за состојба-
та во Републиката, Извршниот совет соработува со 
други државни органи со С О Ј У З О Т на комунистите 
на Македонија, Социјалистичкиот СОЈУЗ на работ-
ниот народ на Македонија, Сојузот на синдикатите 
на Македонија и со други општествено-политички 
организации, општествени организации, организа-
ции на здружениот труд и со други самоуправни 
организации и заедници. 

Член 19 
Заради обезбедување на политиката и извр-

шување на законите и другите прописи и општи 
акти на Собранието, Извршниот совет ја насочува 
и усогласува работата на републичките органи на 
управата; се грижи републичките органи на упра-
вата совесно, стручно и одговорно да ги извршу-
ваат своите со Устав и со закон утврдени надлеж-
ности; врши надзор над работата на републичките 
органи на управата -и ги укинува прописите на 
републичките органи на управата што се во спро-
тивност со закон и со друг пропис или со друг 
општ акт на Собранието или со пропис што ТОЈ ГО 
донел заради спроведување на законот или друг 
пропис или општ акт, а може под услови утврдени 
со закон да ги поништува прописите на репуб-
личките органи на управата. 

Член 20 
Кога Извршниот совет ќе оцени дека во соод-

ветната област на општествениот живот не се 
спроведува политиката, не се извршуваат законите 
и другите прописи и општи акти или не се оства-
рува општествениот плаг на Републиката, должен 
е веднаш да преземе мерки за кои е овластен, од-
носно да му предложи на Собранието преземање 
на соодветни мерки. 

Ако Собранието утврди дека Извршниот совет 
навреме не ги презел мерките за кои е овластен, 
односно не предложил преземање на соодветни 
мерки, во Собранието се поведува постапка за оце-
на на работата на Извршниот совет и за утврду-
вање на причините што предизвикале незадово-
лувачка состојба и заради преземање на соодветни 
мерки. 

Член 21 
Извршниот совет дава согласност на пропи-

сите и другите општи акти што ги донесува СО-
Ј У З Н И О Т извршен совет, за извршување на сојуз-
ните закони и другите прописи и општи акти, кога 
со Уставот на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија е предвидено тие прописи и дру-
ги општи акти да се донесуваат врз основа на со-
гласност на надлежните републички и покраински 
органи. 

Извршниот совет е одговорен за извршување 
на прописите и другите општи акти на Сојузниот 
извршен совет донесени според став 1 на овој 
член. 

Член '22 
Извршниот совет врши надзор над законитос-

та на работата на организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници кога за тоа е овластен со закон. 

Член 23 
Извршниот совет може да преземе обврски со 

општествени и со други договори во рамките на 
овластувањата што ги има, врз основа на Уставот 
и законите, за спроведување на политиката и за 
извршување на законите и другите прописи и оп-
шти акти на Собранието. 

Член 24 
Извршниот совет може со одлука да установи 

посебни признанија за работниците во републич-
ките органи на управата за исклучително зала-
гање, успешна и пожртвувана работа во подолг 
временски период. 

III. ПРАВА. ДОЛЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 25. 
Претседателот на Извршниот совет го прет-

ставува Советот. 
Претседателот на Извршниот совет ги свику-

ва седниците на Советот, го предлага дневниот ред 
на седниците и претседава на тие седници, се гри-
жи за применување на Деловникот на Советот, за 
остварување на програмата за работа на Изврш-
ниот совет и заклучоците на Советот како и за 
организирање и остварување на соработката со Со-
јузниот извршен совет, со извршните совети на 
собранијата на социјалистичките републики и со-
цијалистичките автономни покраини, со извршни-
те совети на собранијата на општините, органите 
на општествено-политичките организации, самоуп-
равните и другите организации и заедници и врши 
други права и должности утврдени со Уставот и 
со ОВОЈ закон. 

Претседателот на Извршниот совет, ги потпи-
шува прописите и другите акти што ги донесува 
Советот и се грижи за нивното спроведување. 

Член 26 
Претседателот на Извршниот совет во случај 

на отсутност или спреченост го заменува потпрет-
седателот на Советот, според распоредот што ќе го 
утврди Советот. 

Претседателот на Извршниот совет може во 
рамките на своите права и должности да му до-
вери на потпретседателот вршење на определени 
работи 

Член 27 
СекоЈ член на Извршниот совет има право и 

должност да му предлага на Советот претресување 
на одделни прашања од надлежност на Советот и 
да учествува во претресувањето и одлучувањето за 
сите прашања за кои се расправа на седниците 
на Советот, да дава иницијативи за изготвување 
на закони и други прописи и општи акти што ги 
предлага Советот и прописи и други акти што ги 
донесува Советот, како и да му предлага на Сове-
тот утврдување на начелни ставови и насоки за 
работата на републичките органи на управата, да 
учествува во работата на телата на Советот во кој 
е, именуван, како и да учествува во вршењето на 
други работи од надлежност на Советот, во соглас-
ност со Деловникот и заклучоците на Советот. 

Во согласност со Деловникот на Советот, чле-
новите на Советот имаат право да учествуваат во 
работата на секое тело на Советот и да излагаат 
свое мислење и предлози за прашањата за кои се 
расправа. 

Член 28 
Членовите на Извршниот совет се одговорни за 

застапување и спроведување на овластувањата, 
насоките и ставовите на Советот за работите што 
ќе им ги довери Советот. 

Член 29 
Секој член на Извршниот совет има право да 

бара Советот да зазема став по прашањата од зна-
чење за спроведување на утврдената политика и 
за извршување на законите и другите прописи и 
општи акти. 

Член 30 
Членовите на Извршниот совет се одговорни 

на Собранието и на Извршниот совет, за спрове-
дување на утврдената политика и за извршување 
на законите и другите прописи и општи акти. 

Член 3,1 
'СекоЈ член на Извршниот совет кој е опреде-

лен да учествува во работата на други органи и 
тела е должен да постапува по овластувањата, на-
соките и ставовите на Советот. 

Секој член на Советот има право и должност, 
во согласност со ставот на Советот, да го претста-
вува Советот во Собранието.4 
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Член 32 
Личниот доход и другите примања на члено-

вите на Извршниот совет ги утврдува Собранието. 

IV. НАЧИН НА РАБОТА НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

Член 33 
Извршниот совет, по прашањата од својата 

надлежност, одлучува со мнозинство гласови на 
членовите на Советот. 

Извршниот совет, по прашањата од својата 
надлежност, одлучува и со мнозинство гласови на 
членовите на Советот присутни на седницата кога 
презема итни мерки за спречување на нарушува-
ње во стопанството, ефикасно остварување на без-
бедноста и општествената самозаштита и спрове-
дување на подготовките за народна одбрана. 

Член 34 
Извршниот совет работи и одлучува по пра-

шањата од својата надлежност па седници. 
Седниците на Извршниот совет ги свикува 

претседателот на Советот по сопствена иницијати-
ва, по предлог на Собранието односно собор на 
Собранието, Претседателството на Социјалистичка 
Република Македонија или по барање од најмал-
ку пет члена на Советот. 

Претседателот може да свика седница на Из-
вршниот совет и по барање од општествено-поли-
тички организации, како и по иницијатива од Сто-
панската комора на Македонија, самоуправни ор-
ганизации и заедници и општествени организации. 

Член 35 
На седниците на Извршниот совет, по покана 

од претседателот на Советот, можат да присуству-
ваат, заради учество во расправата и давање мис-
лења и предлози по прашања за кои се повикани -
на седница без право на одлучување, функционе-
ри што раководат со републички органи на упра-
вата што не се членови на Извршниот совет, прет-
ставници на собранијата на општините односно 
нивните извршни совети, општествено-политичките 
организации, самоуправните интересни заедници, 
организациите на здружениот труд и други само-
управни организации и заедници, како и истак-
нати научни и јавни работници и стручњаци кои 
со свои предлози можат да придонесат за реша-
вање на определено прашање. 

Член 36 
Извршниот совет донесува програма и плано-

ви за својата работа. 
Извршниот совет, при изготвувањето на пред-

лозите на програмата и плановите за својата ра-
бота, прибавува мислења и предлози од Собрание-
то, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Стопанската комора на Македони-
ја, републичките органи на управата, општестве-
но-политичките организации од заинтересираните 
општествени организации и самоуправни организа-
ции и заедници. 

Програмата и плановите за работа на Изврш-
ниот совет се задолжителни за републичките орга-
ни на управата. 

V. РАБОТНИ ТЕЛА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ1 

Член 37 
За претресување на прашањата од надлежност 

на Извршниот совет, Советот може да образува 
одбори, комисии и други работни тела. 

Работните тела на Извршниот совет се обра-
зуваат како постојани или повремени. 

Член 38 
Работните тела разгледуваат прашања од над-

лежност на Извршниот совет, даваат мислења и 
предлози за тие прашања и вршат определени ра-
боти и задачи во врска со спроведувањето на зак-
лучоците на Советот. 

Работните тела, по правило, се составени од 
членовите на Извршниот совет и функционерите 
што раководат со републичките органи на упра-
вата, како и од претставници на органи, организа-
ции и заедници и од јавни, културни и научни 
работници. 

Извршниот совет може да образува работни 
тела составени само од членовите на Советот за 4 

донесување на одделни решенија од надлежност 
на Советот. 

Член 39 
Извршниот совет може да образува стручни 

совети. Стручните совети, на барање на Советот, 
републичките органи на управата или по сопстве-
на иницијатива, разгледуваат определени правни, 
економски и други прашања од надлежност на Из-
вршниот совет, односно на републичките органи 
на управата, кои се од интерес за работата на тие 
органи и им даваат стручно мислење. 

Претседателот и членовите на стручните сове-
т и ги именува и разрешува Извршниот совет 

VI. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СО 
СОБРАНИЕТО 

Член 40 
Извршниот совет, во рамките на своите права 

и должности, го известува Собранието за спрове-
дувањето на политиката што ја утврдило Собра-
нието во целина или за одделни области на опште-
ствениот живот, за извршувањето на законите и 
другите прописи и општи акти на Собранието, за 
движењето и развојот на стопанството и на дру-
гите области на општествениот живот и општестве-
ните односи во тие области, за остварување на оп-
штествениот план на Републиката, извршувањето 
на Републичкиот буџет, за спроведувањето на под-
готовките за народна одбрана, за својата работа 
и работата на републичките органи на управата, 
како и за други работи што ги вршел и за про-
блемите што ги согледал во вршењето на работите 
од својата надлежност и му предлага на Собра-
нието преземање на соодветни мерки. 

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

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

Право од став 3 на овој член, да бара известу-
вање за работата на Извршниот совет, има и соб-
ранието на самоуправната интересна заедница, ко-
га врз основа на Уставот одлучува рамноправно 
со надлежните собори на Собранието. 

Член 41 
Извршниот совет е должен да му дава на Соб-

ранието на негово барање, известување и објас-
нувања за сите прашања од негова надлежност, 
како, и да дава одговори на прашањата на делега-
тите и делегациите на соборите на Собранието. 

Извршниот совет ги разгледува иницијативите 
на делегациите и делегатите во Собранието кога 
е тоа од интерес за ос "сварување на неговите функ-
ции и кога тоа придонесува за успешно функцио-
нирање на делегатскиот систем и остварува непос-
редна соработка со нив 

Одговорите на прашањата на делегатите во 
Собранието упатени на Извршниот совет, во рам-
ките на својата надлежност, ги дава претседате-
лот на Советот или член на Извршниот совет кого 
Советот ќе го определи. 

Член 42 
Извршниот совет е должен да постапи според 

насоките и заклучоците на соборите на Собрание-
то, донесени по повод разгледувањето на сите пра-
шања што се однесуваат на неговата работа. 

Извршниот совет должностите од став 1 на 
овој член ги има и спрема Собранието на самоуп-
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равната интересна заедница, кога тоа врз основа 
на Уставот одлучува рамноправно со надлежните 
собори на Собранието. 

Член 43 
Извршниот совет има право, а кога тоа ќе го 

побара Собранието, и должност, да се изјасни за 
секој предлог, односно прашање што тој не го 
предложил односно покренал во Собранието, а кое 
се однесува на спроведувањето на политиката, из-
вршувањето на законите и другите прописи и оп-
шти акти на Собранието и на работата на репуб-
личките органи на управата, како и за други пра-
шања од значење за неговата работа. 

Извршниот совет дава мислења по предлозите 
на закони, други прописи и општи акти што му 
ги поднесуваат на Собранието други овластени 
предлагачи. 

Член 44 
Извршниот совет може да му предложи на Со-

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

Член 43 
Претставникот на Извршниот совет е должен 

да присуствува на седниците на надлежните собо-
ри на Собранието и на нивните работни тела и на 
работните тела на Собранието, да ги изнесува мис-
лењата и ставовите на 'Советот за одделни праша-
ња, во името на Советот да поднесува амандмани 
на предлозите на законите, другите прописи и оп-
шти акти за кои одлучува соборот на Собранието и 
да се изјаснува по амандманите на другите пред-
лагачи на предлозите на законите и другите про-
писи и општи акти што ги утврдил Советот. 

Претставникот на Извршниот совет може да 
предложи соборите и работните тела на Собра-
нието да го одложат претресувањето на одделно 
прашање за да може Советот да заземе став за 
тоа прашање. 

Член 46 
Извршниот совет ја усогласува својата прог-

рама за работа со програмата за работа на Соб-
ранието, редовно го следи и го известува Собра-
нието за текот на работата на изготвувањето на 
актите и другите материјали од тие програми, кога 
е определен за предлагач на тие акти и матери-
јали. 

VII. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СО ПРЕТ-
СЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 47 
Извршниот совет, во согласност со своите пра-

ва и должности утврдени со Устав и со законите, 
обезбедува спроведување на насоките, ставовите и 
актите на Претседателството на Социјалистичка 
Република Македонија во областа на народната 
одбрана, општествената самозаштита и заштитата 
на поредокот утврден со Уставот. 

Извршниот совет изготвува, односно обезбеду-
ва изготвување на акти од областа на народната 
одбрана и општествената самозаштита, како и ин-
формации, анализи и други материјали за праша-
њата од општо значење, за потребите на Претсе-
дателството на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Извршниот совет е должен по барање на Прет-
седателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да презема мерки за спроведување на по-
литиката и извршување на законите и другите 
прописи и општи акти на Собранието во областа на 
народната одбрана, општествената самозаштита и 
заштитата на поредокот утврден со Уставот. 

За преземените мерки од став 3 на овој член 
Извршниот совет го известува Претседателството 
на Социјалистичка Република Македонија по сво-
ја иницијатива или по негово барање. 

Член 48 
Извршниот совет ги разгледува предлозите и 

иницијативите за состојбата во сите области на 
општествениот живот, за спроведувањето и за из-
вршувањето на законите и на другите прописи и 
општи акти на Собранието, кога тоа Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија 
ќе го побара. 

VIII. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СО РЕ-
ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 49 
Извршниот совет може да утврди насоки ц на-

челни ставови за републичките органи на упра-
вата, за начинот на спроведувањето на утврде-
ната политика и за извршувањето на законите и 
другите прописи и општи акти на Собранието и 
прописите и другите општи акти што тој ги донел; 
насоки за соработка на републичките органи на 
управата во спроведувањето на политиката и из-
вршувањето на законите и другите прописи и оп-
шти акти на Собранието и прописите и општите 
акти што тој ги донел; насоки и начелни ставови 
за републичките органи на управата за извршува-
њето и применувањето на сојузните закони и дру-
ги сојузни прописи за чие извршување не се не-
посредно одговорни сојузните органи; насоки за 
соработка на републичките органи на управата со 
органите на управата на други општествено-поли-
тички заедници, самоуправните организации и за-
едници и општествено-политичките организации; 
да им наложи на републичките органи на управа-
та во определен рок да донесат прописи или да 
преземат мерки за кои се овластени, да утврди ро-
кови за извршување на одделни задачи и да им 
наложи на републичките органи на управата да 
ја испитаат состојбата во областите од нивниот де-
локруг и да му поднесат на Извршниот совет из-
вештај со соодветни предлози. 

Член 50 
Заради остварување на одговорноста на ре-

публичките органи на управата спрема Извршниот 
совет, Советот може да отвори расправа за рабо-
тата и одговорноста на републичките органи на 
управата и да го утврди начинот на испитување 
на состојбата во областа за која се основани и да 
поведе, односно да бара поведување постапка за 
сменување на функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган на управата, на членовите на коле-
ги! алните тела на републичкиот орган на упра-
вата, на раководните работници и на работниците 
со повозни овластувања и одговорности во репуб-
личкиот орган на управата, како и постапка за 
одземање на овластувањата на работниците на кои 
тие им се доверени/ 

Член 51 
Извршниот совет може да бара од републич-

ките органи на управата, преку редовни или пов-
ремени извештаи, информации или на друг пого-
ден начин, навремено и целосно да го известуваат 
Советот за појавите и проблемите од значење за 
остварување на политиката и за извршување на 
законите и другите прописи и општи акти на Со-
бранието и на прописите и другите општи акти 
на Извршниот совет. 

Извршниот совет може да заклучи републич-
киот орган на управата да ја испита состојбата во 
соодветната област, да проучи определени праша-
ња и во определен рок да изврши одделна работа 
од својот делокруг и за тоа да поднесе извештај со 
соодветни предлози. 

Член 52 
Кога Сојузниот извршен совет ќе му укаже на 

Извршниот совет дека републичките органи на уп-
равата не ги извршуваат сојузните закони и дру-
гите сојузни прописи и општи акти за чие извр" 
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шување се одговорни органите во Републиката, 
Извршниот совет ќе побара од републичкиот ор-
ган на управата да достави извештај за состојбата 
и причините за неизвршување на тие прописи и 
ќе преземе соодветни мерки за нивно извршување. 

Член 53 
Извршниот совет се грижи на републичките 

органи на управата да им се обезбедат материјал-
ни средства и други услови за работа и за при-
менување на современите методи на работа и ко-
ристење на современи технички средства. 

IX. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СО ИЗ-
ВРШНИТЕ СОВЕТИ НА СОБРАНИЈАТА НА 

ОПШТИНИТЕ 

Член 54 
Односите на Извршниот совет со извршните 

совети на собранијата на општините се заснову-
ваат на правата, должностите и одговорностите ут-
врдени со Уставот и со з^кон, како и на соработка, 
размена на искуства, меѓусебно известување и до-
говарање. 

Член 55 
Соработката на Извршниот совет со извршни-

те совети на собранијата на општините се оствару-
ва преку давање на мислење и предлози за оддел-
ни прашања од интерес за општините и Репуб-
ликата, како и со учество на претставници на из-
вршните совети на собранијата на општините на 
седниците на Извршниот совет и неговите работ-
ни тела. 

Член 56 
Во остварување на соработката Извршниот со-

вет, по своја иницијатива или по предлог од из-
вршните совети на собранијата на општините и од 
Заедницата на општините и градовите на Македо-
нија организира состаноци и советувања, образува 
заеднички работни групи, организира посети и раз-
говори и развива други видови на соработка со 
извршните совети на собранијата на општините. 

Член 57 
Извршниот совет на собранието на општината 

може пред Извршниот совет да покренува праша-
ња за извршување на закон и друг пропис и општ 
акт ако смета дека републичкиот орган на упра-
вата не го извршува тој закон, друг пропис или 
општ акт, или не го извршува согласно со утвр-
дената политика. 

Член (58 ' 
Кога Извршниот совет на собранието на оп-

штината ќе покрене прашање за извршување на 
закон и' друг пропис и општ акт или ќе му укаже 
на Извршниот совет на неизвршување на закон и 
друг пропис и општ акт од републички орган на 
управата, Советот е должен да го извести изврш-
ниот совет на собранието на општината за утвр-
дената состојба и преземените мерки во рок од 
30 дена. 

Член 59 
Ако Извршниот совет утврди дека во општи-

ната не се извршуваат законите и другите про-
писи и општи акти, ќе побара од извршниот совет 
на собранието на општината во определен рок да 
преземе соодветни мерки. 

Ако извршниот совет на собранието на општи-
ната, во определениот рок, не преземе соодветни 
мерки, Извршниот совет за тоа (ќе му укаже на 
собранието на општината и ќе му предложи пре-
земање на потребни мерки. 

Член 60 
Ако и покрај укажувањата од член 59 на овој 

закон, во општината и понатаму не се извршуваат 
законите и другите прописи и општи акти, Изврш-
ниот совет има право и должност преку надлеж-
ните републички органи на управата да го обез^ 
беди нивното извршување. 

За мерките кои Извршниот совет ќе ги пре-
земе, во согласност со став 1 на ОВОЈ член, ќе го 
извести собранието на општината и на Републи-
ката. 

Член 61 
Извршниот совет може да укажува на изврш-

ниот совет на собранието на општината на него-
виот пропис и друг општ акт кој не е во соглас-
ност со закон или со друг пропис донесен врз 
основа на закон, да го запре извршувањето на про-
тивуставен и незаконит пропис и друг општ акт 
со решение и истовремено е должен да побара од 
собранието на општината да го поништи или уки-
не прописот, односно општиот акт. 

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

Ако собранието на општината во рокот од став 
2 на овој член не донесе решение или прописот 
односно општиот акт не го укине или поништи, 
Извршниот совет во рок од осум дена поведува 
постапка пред Уставниот суд за оцена на устав-
носта односно законитоста на запрениот акт, а 
решението за запирање од извршување престану-
ва да важи со истекот на рокот утврден со став 2 
на овој член. 

Член 62 
Извршниот совет им укажува на извршните 

совети на собранијата на општините на појавите и 
проблемите во врска со спроведувањето на поли-
тиката и извршувањето на законите и другите 
прописи и општи акти и ги запознава со заземе-
,ните ставови по прашањата од интерес на општи-
ната. 

Кога Извршниот совет и извршните совету на 
собранијата на општините ќе се договорат за од-
делни прашања од интерес за општините и Ре-
публиката за спроведување на политиката и за 
извршувањето на законите и другите прописи и 
општи акти на Собранието, Извршниот совет и из-
вршните совети на собранијата на општините од-
говараат за нивното извршување. 

Член 63 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

односите и соработката на Извршниот совет со из-
вршните совети на собранијата на општините, со-
образно се применуваат и на извршните совети на 
собранијата на градските заедници. 

X. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СО СОЈУЗ-
НИОТ ? ИЗВРШЕН СОВЕТ, СО ИЗВРШНИТЕ СО-
ВЕТИ НА СОБРАНИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 

АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 

1. Односи на Извршниот совет со Сојузниот 
извршен совет 

Член 64 
Извршниот совет соработува со Сојузниот из-

вршен совет при утврдувањето на предлозите на 
закони, други прописи или општи акти што ги 
донесува Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија врз основа на согласност 
на собранијата на републиките и на собранијата 
на автономните покраини, како и при утврдува-
њето на прописите за извршување на законите 
што Сојузниот извршен совет ги донесува врз ос-
нова на согласност на надлежните републички и 
покраински органи. 

Член 65 
Заради обезбедување учество во донесувањето 

на прописите за извршување на законите и на 
други општи акти на Собранието на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија што се до-
несуваат врз основа на согласност на надлежните 
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републички и покраински органи, Извршниот со-
вет делегира свој претставник во соодветниот ме-
ѓурепублички комитет. 

Извршниот совет ги утврдува на седница ста-
вовите за прашањата од став 1 на овој член, како 
основа за усогласување на ставовите во меѓуре-
публичкиот комитет. 

Член бб 
Извршниот совет пред Сојузниот извршен со-

вет може да покрене прашање за извршување на 
сојузен закон, друг пропис или општ акт што го 
донел Соборот на републиките и покраините на 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, ако смета дека сојузниот ор-
ган на управата не го извршува тој закон, друг 
пропис или општ акт или де^а не го извршува 
согласно со утврдената политика. 

Член 67 
Извршниот совет разгледува и други прашања 

од делокругот на Сојузниот извршен совет за кои 
е заинтересиран или разгледува такви прашања од 
негово барање и му доставува свои мислења, забе-
лешки и предлози. 

2. Односи на Извршниот совет со извршните совети 
на собранијата на социјалистичките републики 

и социјалистичките автономни покраини 

Член 68 
Извршниот совет соработува со извршните со-

вети на собранијата на социјалистичките републи-
ки и социјалистичките автономни покраини заради 
разгледување на прашање од заеднички интерес и 
развивање на меѓусебни односи, преземање на за-
еднички акции и поттикнување на размена на ис-
куства и други облици на соработка. 

Заради остварување на соработка и решавање 
на прашања од заеднички интерес, Извршниот со-
вет може во договор со извршните совети на од-
делни или на сите социјалистички републики и 
социјалистички автономни покраини да образува 
заеднички тела за проучување на определени пра-
шања, усогласување на ставовите и изготвување 
на соодветни предлози, како и да презема заеднич-
ки акции и да поттикнува размена на искуства и 
други облици на соработка. 
I 

Член 69 
Во согласност со утврдената политика Изврш-

ниот совет во рамките на своите права и долж-
ности утврдени со Устав и со законите, може со 
извршните совети на социјалистичките републики 
и социјалистичките автономни покраини да склу-
чува договори со кои се обезбедува спроведување 
на политиката, законите, другите прописи и општи 
акти на Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија. 

XI. ОДНОСИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СО СА-
МОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, 
ОПШТЕСТВЕНО - ПО Л ИТИЧ КИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Односи на Извршниот совет со самоуправните 
организации и заедници 

Член 70 
Односите на Извршниот совет со организа-

циите на здружениот труд, самоуправните инте-
ресни заедници, месните заедници и со други са-
моуправни организации и заедници се заснову-
ваат врз правата и должностите утврдени со Ус-
тав и со закон, како и - врз меѓусебна соработка, 
известување и договарање. 

Член 71 
Извршниот совет, во рамките на своите овлас-

тувања, спрема организациите и заедниците од 

член 70 на овој закон, ги врши правата и долж-
ностите утврдени со Устав и закон, а особено во 
поглед на: подготвување ^а самоуправните спогод-
би за основите на плановите на самоуправните' ор-
ганизации и заедници и давање соодветна помош 
на носителите на планирањето; вршење право на 
надзор над законитоста на работата на тие орга-
низации и заедници, кога за тоа е овластен со за-
кон, предлагање и спроведување на мерките про-
пишани заради обезбедување на услови за што 
похармонично и постабилно развивање на односи-
те во стекнувањето на доходот и во неговото рас-
поредување; давање иницијативи за преземање на 

, привремени мерки за општествена заштита на са-
моуправните права и на општествената сопстве-
нрст и спроведување на тие мерки во случаите 
предвидени со закон. 

Член 72 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници се должни, 
по барање на Извршниот совет да му доставуваат 
податоци и известувања за прашањата од областа 
на нивната дејност, ако тие податоци и известу-
вања се од значење за вршењето на правата и 
должностите на Советот и остварувањето на него-
вата одговорност за состојбата во Републиката, од-
носно за состојбата во определени области, освен 
податоците што по службена должност ги соби-
раат републичките органи на управата и други 
државни органи, како и организациите, заедници-
те и службите овластени за собирање, обработка и 
доставување на податоците. 

Член 73 
Извршниот совет соработува со организациите 

на здружениот труд, самоуправните интересни за-
едници, и со другите самоуправни организации и 
заедници на прашањата од својот делокруг што 
се од значење за неговата работа или се од инте-
рес за тие организации и заедници. 

Во остварувањето на соработката со органи-
зациите и заедниците од став 1 на овој член, Из-
вршниот совет прибавува мислење од тие органи-
зации и заедници, за одделни материјали; дава 
иницијативи кај тие организации и заедници, осо-
бено заради обезбедување на остварување на уло-
гата на овие организации и заедници, односно за 
решавање на прашања во врска со обезбедување 
на остварувањето на со Устав утврдените права, 
должности и интереси на работните луѓе и гра-
ѓаните и на тие организации и заедници; ги раз-
гледува иницијативите и предлозите од тие орга-
низации и заедници, зазема ставови за нив и за 
своите ставови ги известува односните организации 
и заедници и, по потреба, повикува претставници 
на тие организации и заедници на своите седници. 

Член 74 
Извршниот совет е должен да им овозможува 

на организациите' на здружениот труд, самоуправ-
ните интересни заедници, месните заедници и на 
другите самоуправни организации и заедници да 
ги изнесуваат своите ставови, мислења и предло-
зи за кои се заинтересирани овие организации и 
заедници и на друг начин да придонесува во ре-
шавањето на тие прашања. 

Член 75 
Извршниот совет може со организациите на 

здружениот труд, самоуправните интересни заед-
ници и со другите самоуправни организации и за-
едници, со општђствено-политичките организации 
и другите општествени организации да образува 
заеднички комисии и други работни тела за проу-
чување на одделни прашања или за изготвување 
на прописи и други општи акти, информации, ана^ 
лизи и други материјали. 
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Член. 76 
За вршење на стручни и други работи за по-

требите на републичките органи, како и во оп-
штествено-политичките организации и самоуправ-
ните интересни заедници, со договор на тие орга-
ни, организации и заедници, можат да се основаат 
определени стручни, технички и други служби, ка-
ко заеднички служби за вршење на определени 
работи за потребите на тие органи, организации и 

ч заедници. 
Член 77 

Извршниот совет соработува со самоуправните 
интересни заедници по прашањата од својата над-
лежност што се од значење за неговата работа или 
се од интерес за самоуправните интересни заед-
ници. 

Во остварувањето на соработката од став 1 на 
овој член Извршниот совет прибавува мислење од 
самоуправните интересни заедници; покренува ини-
цијативи кај самоуправните интересни заедници 
особено заради остварување на нивната улога, од-
носно за решавање на прашањата во врска со 
обезбедувањето на остварувањето на со Устав ут-
врдените права, должности и интереси на работ-
ните луѓе и граѓаните и на самоуправните интерес-
ни заедници; ги разгледува нивните иницијативи 
и предлози и зазема ставови по нив, а по потреба 
повикува и нивни претставници на своите седни-
ци и на седниците на своите работни тела. 

Член 78 
Извршниот совет остварува соработка со ор-

ганите на самоуправните интересни заедници, осо-
бено по прашањата од областите во кои собрани-
јата на самоуправните интересни заедници, сог-
ласно со Уставот, одлучуваат рамноправно со над-
лежните собори на Собранието, а кои се однесу-
ваат на предлагање на Собранието донесување на 
законите и другите прописи и општи акти и ут-
врдување на политиката, грижата за извршување 
на прописите и на другите општи акти, спроведу-
вање на политиката, планирање на развојот на 
соодветните дејности и организирање на стручни 
служби на тие заедници. 

2. Односи на Извршниот совет со општествено-по-
литичките организации, општествените организа-

ции и здруженијата на граѓаните 

Член 79 
Извршниот совет е должен да ги разгледува 

иницијативите, мислењата, забелешките и предло-
зите на општествено-политичките организации и 
да ги известува за своите ставови и за преземени-
те мерки и резултатите од тие мерки. 

Извршниот совет, во рамките на своите права 
и должности ги известува општествено-политич-
ките организации и за состојбата, за забележаните 
појави и тенденции во Републиката од интерес за 
остварувањето на улогата на тие организации. 

Извршниот совет ги известува општествено-
политичките организации по сопствена иницијати-
ва или по барање на тие организации за праша-
њата од значење за следењето на работата на 
Извршниот совет и за остварувањето на општес-
твената контрола и влијание на тие организации 
врз неговата работа особено во поглед на обезбе-
дување јавност во работата на Извршниот совет 
и на неговата одговорност во работата. 

Член 80 
При изготвувањето на предлозите за донесу-

вање на закони со кои се уредуваат прашања што 
се однесуваат на изградбата и развојот на општес-
твено-економскиот и политичкиот систем и на ут-
врдувањето и изградувањето на политиката во од-
делни области на општествениот живот, Изврш-
ниот совет е должен да бара мислења од Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Македо-

нија, С О Ј У З О Т на синдикатите на Македонија, Сто-
панската комора на Македонија и од заинтересира-
ните самоуправни организации и заедници. 

Член 81 
Извршниот совет по барање на општествено-

политичките организации или по сопствена иници-
јатива, на тие организации им дава податоци до-
биени со следењето на состојбата, како и други 
податоци и известувања со кои располага, кога 
тие податоци и известувања се од интерес за ос-
тварувањето на улогата на тие организации. 

Член 82 
Извршниот совет, во рамките на своите права 

и должности, соработува со општествените орга-
низации и здруженијата на граѓаните по праша-
њата кои се од интерес за работата на Извршниот 
совет и за развивање на соодветни активности на 
работните луѓе и граѓаните во рамките на тие ор-
ганизации и здруженија, како и за вршење на 
определени општествени работи што им се дове-
рени на овие организации и здруженија. 

XII. АКТИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 83 
Во извршување на законите и другите пропи-

си и општи акти Извршниот совет донесува уред-
би, одлуки, упатства, решенија и заклучоци. 

Извршниот совет утврдува и начелни ставови 
и насоки за работата на републичките органи на 
управата. 

Член 84 
Извршниот совет со уредба го уредува извршу-

вањето на законите и на другите прописи и општи 
акти на Собранието, утврдува општи начела за 
внатрешната организација на републичките орга-
ни на управата и уредува други односи, во соглас-
ност со Уставот и законите. 

Советот со одлука одлучува за одделни пра-
шања и мерки за извршување на законите и дру-
гите прописи и општи акти на Собранието, основа 
стручни и други служби за своите потреби и за-
еднички служби за потребите на Извршниот совет 
и на републичките органи на управата. 

Советот со упатство го пропишува начинот на 
работата на републичките органи на управата. 

Советот со решение врши именување и назна-
чување, односно разрешување од должноста на 
функционери и раководни работници, во Советот, 
во републичките органи на управата, врши и дру-
ги именувања и разрешувања за кои е овластен, 
одлучува за други одделни прашања и за управни 
работи, како и кога во вршењето на своите овлас-
тувања и во своето работење донесува одделни 
акти. 

Советот утврдува начелни ставови и насоки 
во поглед на остварувањето на политиката на Со-
бранието и на извршувањето на законите и дру-
гите прописи и општи акти на Собранието и ак-
тите на Советот. 

Советот со заклучок ја утврдува положбата 
и зазема ставови по прашањата што ги претрпу-
вал на седница, утврдува мислења по предлозите 
за донесување на закони, нацртите на закони и 
предлозите на закони и на други прописи и општи 
акти и по материјали што тој не му ги поднел на 
Собранието, одлучува за определени прашања на 
внатрешната организација и односи во Советот, 
ги определува задачите на републичките органи 
на управата, како и задачите и рамките на рабо-
тата на своите служби и зазема ставови за пра-
шањата од својата надлежност. 

XIII. СЕКРЕТАР НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 85 
Извршниот совет има секретар кој го именува 

и разрешува Советот. 
Секретарот на Извршниот совет се именува за 

време од четири години и може да биде именуван 
најмногу двапати едноподруго на иста функција. 

I. 
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Член 8С 
Секретарот на Извршниот совет е наредбода-

тел за извршување на пресметката на Советот. 
За користење на средствата обезбедени во пре-

сметката на Извршниот совет за финансирање на 
нестопански инвестиции, надоместоци по договори 
со научно-истражувачки к други организации и 
поединци, одлучува комисија образувана од чле-
нови на Советот. 

Надзор и контрола над извршувањето на пре-
сметката на Извршниот совет и на начинот на ко-
ристењето на средствата врши комисијата од став 
2 на овој член. 

Член 87 
Секретарот на Извршниот совет има права и 

должности на функционер што раководи со ре-
публички орган на управата во однос на самоуп-
равувањето и меѓусебните односи на работниците 
во стручните и другите служби на Советот. 

Член 88 
Секретарот може да има заменик и еден или 

повеќе помошници на секретарот. 

XIV. СТРУЧНИ И ДРУГИ СЛУЖБИ НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 89 
Извршниот совет основа стручни и други служ-

би за своите потреби 
Со актот за основање на стручните и другите 

служби се утврдува нивниот делокруг, како и 
положбата и одговорноста на нивниот раководи-
тел. 

Стручните и другите служби на Извршниот 
совет се организираат и ги вршат работите од 
својот делокруг како единствена служба, доколку 
со актот за нивното основање не е поинаку опре-
делено. 

(Општото раководење со работата на стручни-
те и другите служби на Извршниот совет го врши 
секретарот на Советот 

а) Заеднички стручни служби 

Член 90 
За потребите на Извршниот совет и на' репуб-

личките органи на управата, Советот основа заед-
нички стручни служби. 

Извршниот совет, заедничките стручни служ-
би може да ги основа како секретаријат на Со-
ветот, бироа и други заеднички стручни служби 
за вршење на одделни стручни и други работи за 
потребите на Извршниот совет и републичките ор-
гани на управата. 

Со актот за основање на службите од став 2 
на ОВОЈ член се определува нивниот делокруг, ка-
ко и овластувањата и одговорноста на функцио-
нерот, односно раководниот работник што раководи 
со нив. 

Со работата на заедничката стручна служба 
раководи функционерот или раководен работник 
што го именува и разрешува Извршниот совет. 

Член 91 
За потребите на Собранието, Претседателство-

то на Социјалистичка Република Македонија и 
Извршниот совет, во Советот постојат како заед-
нички стручни служби' 

— Секретаријат за кадровски прашања, 
— Биро за претставки и предлози и 
— Управа за заеднички работи. 

Член 92 
Секретаријатот за кадровски прашања ги сле-

ди и анализира кадровските прашања од надлеж-
ност на Собранието, Претседателството на Соција-
листичка Република Македонија и Извршниот со-
вет, стручно ги обработува прашањата од областа 
на кадровската политика, води документација за 

раководниот и високо стручниот кадар во Републи-
ката, води евиденција за функционерите што ги 
избира или именува Собранието односно Изврш-
ниот совет, како и за функционерите што се име-
нуваат односно назначуваат во согласност Со Соб-
ранието и Извршниот совет, води евиденција за 
функционерите и високо стручните работници од 
Републиката на работа во сојузните органи и ор-
ганизации, врши стручни работи во врска со од-
ликувањата на функционерите, раководните работ-
ници што ги именува, односно назначува Изврш-
ниот совет и работниците во републичките органи 
на упрзват: и врши други работи што ќе му ги 
определи Собранието, Претседателството на Соци-
јалистичка Република Македонија или Извршниот 
совет 

Член 93 
Бирото за претставки и предлози ги врши стру-

чните ' и другите работи по претставките и пред-
лозите што ги поднесуваат до Собранието, Претсе-
дателството на Социјалистичка Република Македо-
нија и Извршниот совет, работните луѓе и граѓа-
ните, организациите на здружениот труд, самоуп-
равните интересни заедници, месните' заедници, 
другите самоуправни организации и заедници, оп-
штествените организации и здруженијата на гра-
ѓаните, ги следи и анализира, врз основа.на при-
мените претставки и предлози," појавите на кои 
подносителите на претставките и предлозите ука-
жуваат и за тоа ги известува Собранието, Прет-
седателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и Извршниот совет, врши и други работи 
во врска со претставките и предлозите што ќе му 
ги доверат телата надлежни за разгледување на 
претставките и предлозите. 

Член 94 
Управата за заеднички работи ги врши струч-

ните, техничките и другите работи од заеднички 
интерес за потребите на Собранието, Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија 
и Извршниот совет што се однесуваат на: изград-
бата и одржувањето на зградите што тие ги корис-
тат и на објектите ,за потребите на репрезентаци-
јата; изградбата и купувањето на станбени згради 
и станови, превозот со патнички автомобили и со 
други превозни средства, организирањето на оп-
штествената исхрана и вршењето на угостителски-
те услуги и други работи што ќе ги утврди Из-
вршниот совет во договор со надлежните тела на 
Собранието и на Претседателството на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Извршниот совет ќе определи кои работи од 
став 1 на ОВОЈ член Управата за заеднички работи 
ќе ги врши и за потребите на републичките ор-
гани на управата, републичките организации, ре-
публичките правосудни органи1' и другите органи 
на Републиката. 

Управата за заеднички работи може сите или 
одделни работи од став 1 на овој член да ги врши 
ч за потребите на општествено-политичките орга-
низации на Републиката, ако и го' доверат тоа во 
договор со Извршниот совет. 

Начинот на користење на услугите од дело-
кругот на Управата за заеднички работи ќе го 
утврди Извршниот совет. 

б) Посебни одредби 

Член 915 
Ако карактерот на задачите на одделна струч-

на и друга служба на Извршниот совет или на 
заедничката стручна служба тоа го бара, со актот 
за основање на службата може да се определи таа 
да има СВОЈСТВО на правно лице. 

Член 96 
Функционерот што раководи со заедничката 

стручна служба за својата работа одговара на Из-
вршниот совет. 
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Функционерот што раководи со заедничката 
стручна служба во- однос на самоуправувањето и 
меѓусебните односи на работниците во службата 
ги има правата и должностите на функционер што 
раководи со републички орган на управата. 

Во Извршниот совет и во заедничките стручни 
служби може да се именуваат потсекретари, по-
мошници и советници за време од четири години. 

'Раководителите на стручните и другите служ-
би и функционерите што раководат, со заедничките 
стручни служби се именуваат, односно назначу-
ваат за време од четири години. 

Член 97 , 
Личниот доход на раководителите на стручни-

те и другите служби, на функционерите што ра-
ководат со заедничките стручни служби, како и 
на функционерите и раководните работници што 
ги именува, односно назначува Советот го утвр-
дува Извршниот совет. 

Член 98 
Извршниот совет врши надзор над работата 

на стручните и другите служби што ги основа. 
Со актот за образување на одделни заеднички 

стручни служби може, ако карактерот на задачите 
тоа го бара, да се пропише Надзорот над работата 
на тие служби или определени права спрема тие 
служби да го врши соодветен републички орган 
на управата. I 

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕ,ДБИ 

Член 99 
Средствата што им се одобрени на органите 

од член 94 за намените од делокругот на Управа-
та за заеднички работи се пренесуваат на Упра-
вата. 

Работниците што ги вршат работите од дело-
кругот на Управата за заеднички работи во орга-
ните од член 94 на овој закон преминуваат на ра-
бота во Управата за заеднички работи со денот на 
отпочнувањето со работа на Управата. 

Член 100 
Извршниот, совет ќе го определи денот на от-

почнувањето со работа на Управата за заеднички 
работи. 

Член 101 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Законот за Извршниот 
совет („Службен Весник на СРМ" број 40/71). 

Член 102 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Маке дониз а". 

570. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛОТ 
ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИ-
ЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗ-
ВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ РАЗВОЈНИ 
ПРОГРАМИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 

ГОДИНА 

Се прогласува Законот за условите и начинот 
за здружување на делот од средствата на Фондот 
на Федерацијата за кредитирање на побрзиот раз-

вој на стопански недоволно развиените републики 
и автономни покраини за остварување на заеднич-
ки развојни програми во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во периодот од 1981 до 1985 го-
дина, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 28 декември 1981 
година. 

Бр. 08-2896 
28 декември 11981 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, с. ,р. 

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

З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ 
НА ДЕЛОТ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБР-
ЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗБИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПО-
КРАИНИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ 
РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 

1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Носители на здружувањето на делот на сред-

ствата на Фондот на Федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини (во 
натамошниот текст: Фонд на Федерацијата) за ос-
тварување на заеднички развојни програми се ор-
ганизациите на здружениот труд. / 

Организациите на здружениот труд од Соци-
јалистичка Република Македонија (во натамошниот 
текст: Републиката) можат средствата да ги здру-
жат: 

— со организациите на здружениот труд од 
другите републики и автономни покраини за оства-
рување на развојни програми во Републиката; 

— со организациите на здружениот труд од 
Републиката за остварување на развојните про-
грами во Републиката; и 

— со организациите на здружениот труд во 
Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, 
Социјалистичка Република Црна Гора и Соција-
листичка Автономна Покраина Косово за оствару-
вање на развојните програми во овие републики 
и /Социјалистичка. Автономна Покраина Косово. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд делот на 

средства на Фондот на Федерацијата можат да го 
здружат за остварување на заеднички развојни 
програми во Републиката во дејностите на: индус-
тријата; земјоделството; водостопанството за из-
градба на мали мелиЈративни системи и акумула-
ции, шумарството, угостителството — за изградба 
на сместувачки капацитети во комерциЈалното угос-
тителство во езерските, транзитните, планинските 
и бањските места, занаетчиството и малото сто-
панство. 

Член 3 
Организациите на здружениот труд од Репуб-

ликата, за остварување на заеднички развојни 
програми можат да здружат средства на Фондот 
на Федерацијата во висина на износот што одго-
вара на нивната вкупна обврска спрема Фондот 
на Федерацијата, утврдена со Законот за тековната 
година или за периодот од денот на здружувањето 
до крајот на 1985 година 



31 декември 1981 (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 43 - Стр. 899 

Организациите ца здружениот труд, со само-
управна спогодба можат меѓу себе да ги здружат 
средствата на Фондот на Федерацијата со цел ис-
тите да ги здружат за заедничко остварување на 
развојна програма со организациите на здруже-
ниот труд од другите републики и автономни по-
краини и од Републиката. 

Член 4 
Здружените средства на Фондот на Федераци-

јата на заинтересираните организации на здруже-
ниот труд за остварување на заедничката развој-
на програма во Републиката можат да изнесуваат 
најмногу до 1/4 од вкупната пресметковна вред-
ност на договорената развојна програма. 

Кога развојната програма се остварува во ,се-
лектираните приоритети во одделни дејности ут-
врдени со Општествениот план на Републиката за 
периодот од 1981 до 1985 година, здружените сред-
ства на Фондот на Федерацијата можат да бидат 
повисоки од предвидените став 1 на овој член, 
и тоа. 

— до ^40% од пресметковната вредност на раз-
војната програма што ќе се остварува во дејнос-
тите на производството на суровини и репродукци-
они материјали, туризмот и малото стопанство (Дел 
I, партија 3.1. точка 3, потточки (2), (5) и (6) од 
Општествениот план) и 

— до 50% од пресметковната вредност на раз-
војната програма што ќе се остварува во дејнос-
тите од металопреработувачката индустрија, елек-
троиндустријата, во дејностите од полјоделството, 
сточарството и од прехранбената индустрија (Дел 
1, партија 3:1. точка 3, потточки (3) и ,(4) од Оп-
штествениот план). 

Кога развојната програма се остварува во сто-
пански недоволно развиените краишта во 'Репуб-
ликата, утврденото учество на делот1 на здруже-
ните средства на Фондот на Федерацијата пс? прес-
метковната вредност н а заедничката развојна про-
грама од ставовите 1 и 2 на ОВОЈ член може да 
биде повисоко за 25% 

' Ч л е н 5 
Здружувањето на делот на средствата на Фон-

дот на Федерацијата за остварување на заеднички 
развојни програми, врз доходовни односи и заед-
нички интереси, ќе се остварува по услови кои ќе 
бидат утврдени со самоуправната спогодба непо-
средно од организациите на здружениот труд — 
учесници во самоуправната спогодба. 

Во случај здружувањето на делот на средства-
та на Фондот на Федерацијата да се остварува врз 
кредитни односи, користењето на средствата ќе се 
остварува најмалку по исти услови по кои ќе се 
одобруваат кредити од средствата на Фондот на 
Федерацијата формирани по пат ца задолжителен 
заем. 

Организациите на здружениот труд со самоуп-
равната спогодба, особено ќе ги уредат: динами-
ката на вложување на здружените средства на 
Фондот на Федерацијата по гсдини и динамиката 
на дозначување на средствата на организациите 
на здружениот труд од другите републики и авто-
номни покраини во текот на годината за оствару-
вање на заедничката развојна програма; начинот 
на обезбедување на девизни средства и правата 
на увоз, на опрема и начинот па користењето на 
девизните средства остварени со извоз на стоки, 
односно со вршење на услуги врз работењето на 
заедничката развојна програма. 

Член 6 
Самоуправната спогодба на организациите на 

здружениот труд за ,здружување на дел од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата за остварува-
ње на заедничка развојна програма ќе се приме-
нува откако ќе биде регистрирана при Стопанската 
комора на Македонија (во натамошниот текст: Сто-
панска комора) односно од неа овластеното тело. 

Член 7 
Стопанската комора, односно од неа овласте-

но тело, ќе воведе регистар на склучени самоуп-
равни спогодби на организациите на здружениот 
труд за здружувале на дел од средствата на Фон-
дот на Федерацијата за остварување на заеднич-
ки развојни програми. 

Стопанската комора, односно од неа овласте-
ното тело ќе Ја регистрира самоуправната спогод-
ба за здружување на средствата на Фондот на 
Федерацијата за остварување на заедничка развој-
на програма по барање на организациите на здру-
жениот труд — учесници во самоуправната спо-
годба. 

Стопанската комора, односно од неа овласте-
ното тело ќе ја регистрира самоуправната спогод-
ба откако ќе утврди дека се исполнети условите 
и начинот за здружување на средствата на Фон-
дот на Федерацијата утврдени во овој закон, дека 
организациите на здружениот труд учесници на 
самоуправната спогодба претходно ги обезбедиле 
потребните средства од сопствени и други извори 
како што е предвиден^ со самоуправната спогод-
ба за остварување на заедничката развојна про-
грама и дека во рамките на самоуправните инте-
ресни заедници за економски односи со странство 
обезбедиле права на увоз на специфична опрема, 
односно обезбедиле девизни средства за ТОЈ увоз. 

Стопанската комора, односно од неа овласте-
ното тело ќе го известува Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија за секоја регистрирана самоуправна спогодба 
во пресметковна вредност над 1500 милиони ди-
нари 

Стопанската комора, односно од неа овласте-
ното тело е должна да ги регистрира самоуправ-
ните спогодби додека по овој основ не се обез-
беди формирање на 50% од вкупните средства на 
Фондот на Федерацијата 

Член 8 
Организациите на здружениот труд — потпис-

ници на самоуправна спогодба за здружување на 
дел од средствата на Фондот на Федерацијата која 
е регистрирана во Стопанската комора на крајот 
на годината поднесуваат извештај за здружените 
и вложените средства во тековната година за ос-
тварување на заедничката развојна програма. 

Под здружени средства на Фондот на Федера-
цијата во текот на годината се сметаат вложените 
Средства во висина на извршената обврска презе-
мена со самоуправната спогодба за здружување и 
вложување на дел од средствата на Фондот на Фе-
дерацијата на организациите на здружениот труд. 

Под здружени средства на Фондот на Федера-
цијата во текот на годината се сметаат средствата 
и во случај ако организациите на здружениот труд 
од другите републики и автономни покраини ги 
дозначат средствата наменети за реализација на 
развојната програма во таа година во рокови ут-
врдени со самоуправната спогодба, а најдоцна до 
31 декември на тековната година, на организациите 
на здружениот труд од Републиката, односно на 
овластената банка на Републиката. 

Извештајот од став 1 на овој член се доставу-
ва до овластената банка во Републиката. 

Во извештајот од став 1 на овој член се иска-
жува износот на вложените средства во текот на 
годината за остварување на развојната програма 
во Републиката, и тоа одделно по организации на 
здружениот труд од Републиката и од другите ре-
публики и автономни покраини. 

Организациите на здружениот труд поднесу-
ваат извештај и кога развојната програма" се ос-
тварува во другите стопански недоволно развиени 

I републики и Социјалистичка Автономна Покраина 
Косово. Во извештајот се искажува само износот 
на вложените средства на организациите на здру-
жениот труд од Републиката. 
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Член 9 
Одлука за износот КОЈ се засмету,ва во здру-

жени и вложени средства на Фондот на Федераци-
јата во тековната година донесува Републичкиот 
секретаријат за финансии или од него овластена-
та банка и за тоа го известува Фондот на Феде-
рацијата, со цел да се изврши евидентирање на 
извршените обврски на Републиката и на другите 
републички и автономни покраини за остварените 
средства на Фондот на Федерацијата по пат на 
здружување на трудот и средствата. 

Член 10 
Средствата на организациите на^ здружениот 

труд од Републиката што ги здружиле со органи-
зациите на здружениот труд во Социјалистичка 
Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка 
Република Црна Гора и Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово за остварување на развојните 
програми во овие републики и Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово, ќе им се засмету-
ваат како постојани средства на Фондот на Феде-
рацијата во износ утврден^ со соодветниот акт на 
овие републики и Социјалистичка Автономна По-
краина Косово. 

Член 11 
Здружувањето на дел од средствата на Фондот 

на Федерацијата по склучените самоуправни спо-
годби за остварување на заеднички развојни про-
грами во Републиката до влегувањето на ОВОЈ 
закон во сила ќе се остварува под услови и на 
начин како што е договорено со склучените спо-
годби. 

Член 12 
Самоуправните спогодби на организациите на 

здружениот труд за здружување на дел од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата, регистрирани 
во Стопанската комора до влегувањето во сила на 
овој закон, ќе се сметаат регистрирани во смисла 
на член 6 на ОВОЈ закон. 

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

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

571. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕС-
ТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ИЗГРАДБА И КУ-
ПУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ НА 
МИЛИЦИЈАТА И РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РА-
БОТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за учество на Репуб-
ликата во изградба и купување станови за припад-
ниците на милицијата и работниците на Репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи во пе-
риодот од 1981 до (1985 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 
декември 1981 година. 

Бр. 08-2894 
28 декември 1981 година 

' Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с р 

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

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО ИЗГРАД-
БА И КУПУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА ПРИПАДНИЦИ-
ТЕ НА МИЛИЦИЈАТА И РАБОТНИЦИТЕ НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШ-

НИ РАБОТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 
ГОДИНА 

Член 1 
За изградба и купување станови за припадни-

ците на милицијата и работниците на Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи во перио-
дот од 1г981 до 1985 година, Републиката учествува 
со износ од 200 ООО ООО динари. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон ќе се обез-

бедат. 
— со Републичкиот буџет 100.000.000 динари и 
—. со кредити 100.000.000 динари. 

Член 3 
Динамиката на обезбедувањето на средствата 

од член 2 алинеја 1 на ОВОЈ закон се утврдува во 
следниве годишни износи. 

1981 година 
1982 година 
1Ѕ83 година 
18-84 година 
1985 година 

10.000.000 динари; 
20.000.000 динари; 
20.000 000 динари; 
25 000.000 динари; 
26 ООО ООО динари. 

Член 4 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија донесува програма 
за изградба и купување станови за припадниците 
на милицијата и работниците на Републичкиот се-
кретаријат за внатрешни работи за периодот од 
1981 до 1985 година (во натамошниот текст: Про-
грама). 

Програмата содржи: обем и намена на вкуп-
ните средства, динамика на користењето на тие 
средства, обем и структура на станбената површи-
на и кои од органите на управата надлежни за 
внатрешни работи и Центарот за образование на 
кадри за безбедност и општествена самозаштита 
ќе бидат корисници на изградените и купените 
станови. 

Член 5 
Се овластува Републичкиот секретаријат за 

внатрешни работи да користи кредити за изград-
ба и купување станови по Програмата до износот 
утврден со член 2 алинеја втора на овој закон. 

Враќањето на ануитетите по кредитите од став 
1 на ОВОЈ член ќе се врши од средства обезбедени 
со Републичкиот буџет 

Член 6 
Средствата обезбедени со Републичкиот буџет 

за изградба и купување станови за припадниците 
на милицијата и работниците на Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи што во одделни 
години не ќе бидат искористени се пренесуваат 
во наредната година а иста намена 

Член 7 
Правата и должностите на инвеститор за ко-

ристење на средства од член. 1 на ОВОЈ закон ги 
врши Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти 

Член 8 
Се овластува републичкиот секретар за вна-

трешни работи од името на Социјалистичка Ре-
публика Македонија да ги склучува договорите за 
кредитите од член 5 став 1 на ОВОЈ закон / 

Договорите од став 1 на овој член се склучу-
ваат врз основа на претходна согласност од Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 
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Член 9 
З а реализација на Програмата и за користење-

то на средствата утврдени со- ОВОЈ закон, Репуб-
личкиот секретаријат за внатрешни работи ќе му 
поднесува секоја година извештај на Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

Член 10 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

572. 
(Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НА-
ЧЕЛАТА НА ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ 
МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ЗА ОСНОВИТЕ НА ИЗ-
БОРНИОТ СИСТЕМ ВО МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за начелата на постапката за 
образување на месни заедници и за основите на 
изборниот систем во месните заедници, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд, Соборот на општи-
ните и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 28 декември 1981 година. 

Бр. 08-2897 
28 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, с р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА НАЧЕЛАТА НА ПОСТАПКАТА ЗА 
ОБРАЗУВАЊЕ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ЗА ОСНО-
ВИТЕ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО МЕСНИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
(Во Законот за начелата на постапката за об-

разување месни заедници и за основите на из-
борниот систем во месните заедници („Службен 
весник на СРМ" бр 30'77), во член 2 став 1 се 
менува и гласи' 

,,,За образување на месна заедница работните 
луѓе и граѓаните што живеат на подрачјето за кое 
таа се образува одлучуваат со референдум" 

Член 2 
По член 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 

„Член 4-а 
,Во текот на постапката за образување месна 

заедница се утврдува дали подрачјето на месната 
заедница, чие образување се предлага, претставу-
ва просторна целина (природна или урбана) во ко-
ја работните луѓе и граѓаните се упатени едни 
на други во секојдневниот живот и работа и во 
која можат непосредно да се договараат и спогоду-
ваат за задоволување на своите заеднички инте-
реси и потреби. 

Во поголемите населени места работните луѓе 
и граѓаните можат да образуваат месна заедница 
и за одделни делови од населеното место." 

Член 3 
Во член 6 ставовите 4 и 5 се менуваат и гласат: 
„За присоединување на определена населба или 

дел од населба, односно на месна заедница кон 
друга месна заедница и за спојување на две или 
повеќе месни заедници во една месна заедница 
одлучуваат работните луѓе и граѓаните што живе-
ат во населбата, односно во делот од населбата 
или на подрачјето на месната заедница која се 
присоединува, како и од месната заедница кон 
која се присоединува, односно работните луѓе и 
граѓаните од месните заедници кои се спојуваат. 

За издвојувањето на населба или дел од на-
селба во посебна месна заедница одлучуваат ра-
ботните луѓе и граѓаните што живеат во населбата 
односно во делот од населбата што се издвојува". 

Член 4 
По член 6 се додава нов член б-а, кој гласи: 

„Член б-а 
Постапката за регистрација и начинот на во-

дење на регистарот на месните заедници ги про-
пишува општината. 

Регистарот на месните заедници го води оп-
штинскиот орган на управата надлежен за општи 
работи." 

Член 5 
Во делот II „Основи на изборниот систем во 

месните заедници" пред член 7 се додаваат нови 
членови б-б, 6-в и 6-г, кои гласат. 

„Член б-б 
Во месната заедница во која се образува со-

брание, собранието на месната заедница го сочи-
нуваат делегати на работните луѓе и граѓаните во 
месната заедница 

Делегати во собранието на месната заедница 
избираат и делегациите на основните организации 
на здружениот труд чие седиште се наоѓа на по-
драчјето на месната заедница и деловите на ос-
новните организации на здружениот труд чие се-
диште е надвор од подрачјето на месната заедница, 
кои се наоѓаат или имаат свои објекти на подрач-
јето на месната заедница, општествено-политич-
ките и другите општествени организации и здру-
женијата на граѓаните и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници од подрачјето на месната 
заедница. 

Изборот и отповикувањето на делегатите од 
став 2 на овој член се врши на начин и по пос-
тапка утврдена со општите акти на нивните орга-
низации и заедници во согласност со закон. 

Член б-в 
Составот на собранието на месната заедница 

и организациите и заедниците што избираат де-
легати во собранието, се утврдуваат со статутот 
на месната заедница, во согласност со овој закон. 

Бројот на делегатите во собранието на месна-
та заедница се определува со одлуката за распи-
шување на изборите. 

Член б-г 
Во месните заедници во кои поради малиот 

број работни луѓе и граѓани нема да се образува 
собрание на месната заедница, делегатите на орга-
низациите и заедниците од член б-б став 2 од 
ОВОЈ закон, учествуваат во одлучувањето на со-
бирот на работните луѓе и граѓаните во месната 
заедница, односно на друг начин определен со 
статутот на месната заедница." 

Член б 
Во член 7 ставот, 1 се менува и гласи' 
„Изборите за делегати во собранието на мес-

ната заедница ги распишува органот утврден со 
статутот на месната заедница". 
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Член 7 
По член 18 се додава нов дел III „Преодни и 

завршни одредби" со членовите /1'8-а, 18-б и 18-в, 
кои гласат: 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18-а 
Конституирањето на собранијата на месните 

заедници според овој закон ќе се изврши по ис-
текот на мандатот на членовите на советите на 
месните заедници. 

Член 18-6 
Во член 7 став 2 и во членовите од 7 до 18 

зборот „совет" се заменува со зборот „собрание" 
со соодветно членување. 

Член 18-в 
Одредбите на член б-а и на дел И од овој 

закон се применуваат непосредно". 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

573. 
Врз основа на член 389 став ,1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 2 
од Законот за Советот на Републиката („Служ-
бен весник на СРМ" број 47/74), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничката седница на сите собори, одржана на 28 
декември 1981 година, донесе , 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКАТА 

За членови на Советот на Републиката се из-
бираат: 

Златев Васил, и 
Менков Перо. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2888 
28 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

574. 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното об-

винителство („Службен весник на СРМ" број 10/76, 
30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 28 декември 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИ-
ТЕЛ НА ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

ВО СКОПЈЕ 

За окружен јавен обвинител на Окружното 
јавно обвинителство во Скопје се именува Јован 
Трпеновски, окружен ,јавен обвинител на Окруж-
ното јавно обвинителство во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2889 
28 декември 19811 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р, 

575. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 28 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ 

ВО СКОПЈЕ И БИТОЛА 
За судија на Окружниот суд во Скопје се из-

бира: 
Генко Андоновски, судија на Окружниот суд 

во Скопје. 
За судија на Окружниот суд во Битола се из-

бира: 
Душко Јанкуловски, судија во Окружниот суд 

во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

- Бр. 08-2890 
28 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

576. 
-Врз основа на член 106 точка 9, а во врска со 

член 90 став 2 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ" број 17/79), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на за-
едничка седница на сите собори, одржана на 28 
декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ОКРУЖ-

НИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува од должноста судија на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје Тодор Андровски, 
поради исполнување услови за пензија. 

Разрешувањето се врши со важност од 31. XII 
1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-28193 
28 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ; 
Благоја Талески, с. р. 

577. 
Врз основа на член '25 став \1 и член 28 точка 

9 од Законот за јавното правобранителство (,,Служ-
бен -весник на СРМ" број 9/77 и 6/81), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија,' на за-
едничката седница на сите собори, одржана на 28 
декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ЈАВ-

НИОТ Ј1РАВОБРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 
Се разрешува од должноста заменик на јавниот 

правобранител на Македонија Васил Папастиев, 
поради исполнување услови за пензија. 

- Разрешувањето се врши со важност од 31. XII 
1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2,892 
2Ф декември 1981 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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578. 
Врз основа на член 61 став 3 од Законот за На-

родната банка на Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 36/77), Собранието на /Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 28 декември 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГУВЕРНЕРОТ И 
ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА 

МАКЕДОНИЈА 

За заменик на гувернерот на Народната банка 
на Македонија се именува: 

Ванчо Петров, заменик на гувернерот на На-
родната банка на Македонија. 

За вицегувернер на Народната банка на Маке-
донија се именува: 

Велимир Бундалевски, вицегувернер на Народ-
ната банка на (Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2891 
28 декември 19Ш година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

580. 
Врз основа на член 56 од Законот за системот 

за финансирање на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ" број 44/77), а во врска 
со третиот дел, точка 4.2 потточка 5 од Општестве-
ниот план на Социјалистичка Република Македо-
нија за периодот рд 1981 до 1985 година, Собра-
нието на СР Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 28. XII. 1981 го-
дина, донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КОЊАРСТВОТО ВО 
СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 

1985 ГОДИНА 
I 

(Со оваа програма се утврдуваат средства за 
финансирање на мерки за унапредување на ко-
њарството во Републиката во периодот од 1981 до 
1985 година. 

579. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 6 
од Законот за самоуправната интересна заедница 
за заштита од градобијност („Службен весник на 
СРМ" број 23/75), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 28 декември 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-

НИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 
Се потврдува Статутот на , Републичката само-

управна интересна заедница за заштита од гра-
добијност, донесен на седницата на Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност, на 11 јуни 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2898 
28 декември 19811 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

II 
Средствата за унапредување на коњарството 

за периодот од 198)1 до 1985 година ќе бидат обез-
бедени од буџетот на Републиката по години во 
износ од 30 милиони динари (по цени од 1981 го-
дина), и тоа' 

1981 800.000 
1982 15.000.000 
1983 11,200.000 
1984 1.400.000 
1985 1.600.000 

ВКУПНО: 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ^ ^ 
III 

Средствата од оваа финансиска програма ќе се 
користат за спроведување на повеќе мерки за уна-
предување и квалитетно подобрување на коњар-
ството во Републиката, како и за учество во фи-
нансирањето на изградбата на ергела во Републи-
ката, и тоа во следниов обем и износ по години и 
намени: во ООО динари 

Ред. Н а м е н а 
број 1981 1982 1983 1984 1985 Вкупно 
А. Посебни мерки за унапредување на ко-

њарството' 800 1000 1200 1400 1600 6.000 
1. Откуп на пастуви и кобили 90 12.2 134 160 184 690 
2. Лиценцирање и кастрирање на пастуви - 276 350 400 480 547 2.053 
3. Премирање на лиценцирани пастуви кои 

дале квалитетно потомство 60 70 105 4 НО 126 471 
4. Наградување одгледувачи на најдборо оце-

нети коњи на изложба, смотри и саеми 170 200 250 296 336 1.252 
5. Премирање првокласни кобили од коњич-

ки клубови од ждребиња постари од 6 ме-
сеци 21 30 35 37 42 165 

6. Вештачко осеменување на кобили и ста-
сани 4омици 33 36 40 56 67 232 

7. Стручно водење на селекциско-матични 
работи за потребите на коњарството од 
индивидуалните земјоделци 40 50 бб 70 80 306 

8. Обуќа на јавачи во коњички клубови и 
училишта за јавање за потребите на оп-

58 231 штонародната одбрана и коњичкиот спорт 30 Ш 50 51 58 231 
9. Други намени 80 100 120 140 160 600 
Б. Учество во изградбата на ергелата 14000 10000 \ 24.000 

ВКУПНО: А+Б- 800 15000 , 11200 1400 1600 30.000 
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IV 
Крајни корисници на средствата од оваа фи-

нансиска програма ќе бидат индивидуалните зем-
јоделски производители — одгледувани на коњи 
и организациите на здружениот труд кои со свои 
активности учествуваат во унапредувањето на ко-
њарството. 

V 
Средствата од оваа финансиска програма се 

даваат на корисниците без обврска на враќање. 

VI 
Износот на средствата за определените намени 

се утврдува со годишна финансиска програма, што 
ја донесува Републичката комисија за унапреду-
вање на коњарството. 

VII 
Користењето на средствата ќе се врши преку 

општинските стручни служби за унапредување на 
индивидуалното земјоделство, ветеринарните ста-
ници, Институтот за сточарство — Скопје и орга-
низацијата на здружениот труд која ќе ја гради 
ергелата и ќе стопанисува со неа 

Административните работи во врска со реали-
зацијата на програмата ќе ги врши Републичкиот 
секретаријат за земјоделство и шумарство. 

VIII 
Доколку утврдениот обем на средствата со го-

дишната програма не биде реализиран во однос-
ната година, средствата се пренесуваат во идната 
година. Исто така, доколку средствата предвидени 
за одредена намена не бидат реализирани ќе се 
врши пренамена, но во рамките на расположли-
вите средства во односната година. 

IX 

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 198В година. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

581. 
Врз основа на член ,2, став 1," алинеја 2 и член 

7 од Законот за помилување („Службен весник на 
СРМ", бр. 8/77), член 102 од Кривичниот закон на 
СФРЈ и критериумите за групно помилување на 
осудени лица, Претседателството на СР Македо-
нија, на седницата одржана на 29 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
З!А ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД НОВАТА 

1982 ГОДИНА 

Неиздржаниот дел од изречената казна зат-
вор односно порано намалена казна се прости нк: 

Абазов Таир Асип, 
Алију Ферид Алија, 
Амати Асан Нешат, 
Арифи Шаип Задин, 
Асани Максут Неџат, 
Бајрамовиќ Мустафа Таир, 
Василев Асен Андон, 
Дерлиша Вели Сали, 
Димитровски Трајко Младен, 
Димитриев Димитар Гоне, 
Димески Милан Раде, 
Елбасанов Коста Бошко, 
Емини Нухи Риза, 
Живановски Стојан Живко, 
Илиевски Иван Киро, 

Јовановски Илија Звонимир, 
Јосимов Велко Јордан, 
Каранфиловски Тасе Михајло, 
Коловски Јован Панте, 
Костовски Димитар Киро, 
Мамути Нуредин Елми, 
Марковски Петко Воислав, 
Мемедовски Сали I а Иса, 
Митровиќ Бранко Момо, 
Михајловски Спасо Никола, 
Николовски Ѓорѓи Велин, 
Николовски Антон (Страхил, 
Настевски Никола Радослав, 
Николовски Мијалко Стојанче, 
Петрушевски Глигор Коста, 
Петковски Стојче Велко, 
Попчев Ѓорги Иљо, 
Рамадани Муарем Муртеза, 
Русте^оски Сакип Ваит, 
Саневски Борис Слободан, 
Спасовски Сенто Раде, 
Тахир Усеин Акиф, 
Тоневски Славе Ацо, 
Трајков Сандо Трајко, 
Фејзулаи Назми Зија, 
Шабан Џафер Синан, 
Чонков Петар Димко. 

II 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

односно порано намалена казна се намали на: 
Абдурахман Ала Назим, од 9(девет) на 8 

(осум) години, 
Аврамовски Ефто (Стојан, од 7 (седум) години 

и 4 ѕ(четири) месеци на 6 (шест) години и 4 (четири) 
месеци, 

Адеми Измет Бедри, од 2 (две) години на 1 
(една) година и 3 (три) месеци, 

Ајрушов Демир Рифат, од 6 (шест) години и 5 
(пет) месеци на 5 (пет) години и 5 '(пет) месеци, 

Алексов Ангел Благоја, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци, 

Алиу Шериф Афет, од 14 (четиринаесет) на 11 
(единаесет) години, 

Амати Асан Акиф, од 9 (девет) на 7 (седум) 
години, 

Амети Рамадан Телат, од 6 (шест) на 5 (пет) 
години, 

Анѓушев Ванчо Здравко од 1(2(дванаесет) го-
дини на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци, 

Ангеловски Веле Методија, од 9 (девет) го-
дини и 6 (шест) месеци на 8 (осум) години и в 
(шест) месеци, 

Арсов Лазар Спиро, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 3 (три) месеци, 

Арсовски Стојан Владимир, од 2 (две) години 
и 6 (шест) месеци на (1 (една) година и 6 (шест) 
месеци, 

Асановски Илаз Ариф, од 7 (седум) години на 
6 (шест) години, 

Аслани Мурат Рецеп, од 12 (дванаесет) на 11 
(единаесет) години, 

Атанасовски Борис Живко, од 7 (седум) го-
дини и 6 (шест) месеци на б (шест) години и 6 
(шест) месеци. 

Балабановски Аце Киро, од 12 (дванаесет) го-
дини на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци, 

Бачевац Рамиз Накип, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци, 

Бачев Никола Владимир, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години, 

Бејтула Гани Тел^ат, од 110 (десет) на 8 (осум) 
години, 

Биљали Мехмед Мурат, од 1\3 (тринаесет) на 11 
(единаесет) години, 

Биљали Џафер Шаби, од 14 (единаесет) на 10 
(десет') години, 

Белимовски Иван Софре, од 7 (седум) на в 
(шест) години, 
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Божиновски Ристо Трајко, од 2 (две) години и 
2 (два) месеци на 1 (една) година и 5 (пет) месеци, 

Бошевски Ацо Душан, од 2 (две) години и 5 
(пет) месеци на 1 (една) година и 11 (единаесет) 
месеци, 

Бошковски Никола Киро, од 6 1(шест) години 
на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци, 

Бошковски Илија Ристо, од 8 (осум) години и 
2 (два) месеци на 7 (седум) години и 5 (пет) ме-
сеци, 

Буцола Делија Бинаќ, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на !3 (три) години, 

Бутлевски Радоја Боце, од 3 (три) години на 
2 (две) години и 3 -(три) месеци, 

ВеЈселовски Веап Сефедин, од 5 (пет) години 
на 4 (четири) години и 3 '(три) месеци, 

Габерски Никола ѓорѓи, од 2 (две) години и 6 
(шест1) месеци на 2 (две) години, 

Георгиевска Добрица Милица, од 6 (шест) го-
дини и 6 ((шест) месеци на 5 (пет) години и 6 
(шест) месеци, 

Гугушевски Никифор Славчо, од 1 (една) годи-
на на 9 (девет) месеци, 

Давчевски Алексо Симо, од 12 (дванаесет) го-
дини на 10 (десет) години и 6 ,(шест) месеци, 

Данилов Јордан Лазар, од 6 (шест) години на 
5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

Даути Наим Абдурешат, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години, 

,Демировски Рецеп Исмаил, од '10 (десет) на 91 

(девет) години, 
Димовски Владо Трајче, од 5 (пет) години на 

4 (четири) години и 6 (шест) месеци, 
Димовски Диме Милорад, од 6 (шест) години 

на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци, 
Димовски Атанас Петре, од 10 (десет) на 7 (се-

дум) месеци, 
Доцевски Тодор Јовица, од 19 (деветнаесет) на 

17 (седумнаесет) години, 
Гаковски Серафим Крсте, од 8 (осум) на 7 

(седум) години, 
Ѓеоргиев Мите Никола, од 14 (четиринаесет) 

на 12 (дванаесет) години, 
Ѓоревски Ангеле Арсо, од 10 (десет) години на 

9 (девет) години, 
ѓорѓиевски Недан Крсте, од 18 (осумнаесет) на 

16 (шеснаесет) години, 
Ѓорѓиев Ристо Миливој, од 10 (десет) години на 

8 (осум) години и 6 (шест) месеци, 
ѓорѓиев Милан Ѓорѓи, од 3 (три) години на 2 

(две) години и 6 (шест) месеци, 
Ѓорѓиевски Петре Васе, од 2 (две) години и 1 

(еден) месец на 1 (една) година и 7 (седум) месеци, 
Еминовски Емин Химет, од 10 (десет) на 9 

(девет) години, 
Етем Бајрам Исљам, од 4 (четири) години на 

3 (три) години и 6 (шест) месеци, 
Заев Кољо Мирчо, од 2 (две) години на 1 (една) 

година и 6 (шест) месеци, 
Захариев Стефан Слободан, од 11 (единаесет) 

на 10 (десет) години, 
Зеќири Ахмет Ајет, од 15 (петнаесет) на 14 (че-

тиринаесет) години, 
Зеќири Зекир Мали, од 13 (тринаесет) години 

и 6 (шест) месеци на 12 (дванаесет) години и 9 
(девет) месеци, 

Ибиши Ибиш Шабан, од 6 (шест) години на 5 
(пет) години и 3 (три) месеци, 

Ибраимов Али Сали, од' 5 (пет) години и 9 
(девет) месеци на 5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

Иљази Иљаз Абдулбаки, од 9 (девет) години 
на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци, 

Илиевски Слободан, од 1 (една) година на 9 
(девет1) месеци, 

Исакова Боро Зугра, од 5 (пет) години и 4 
(четири) месеци на 4 (четири) години и 7 (седум) 
месеци, 

Исени Алит Руфат, од 10 (десет) години на 9 
(девет) години и 3 (три) месеци, 

Исламовски Назим Авни, од 1 (една) година и 
6 (шест) месеци на 1 (една) година, 

Исовски Џелил Еуфан, од 14 (четиринаесет) 
години на 112 години и 6 (шест) месеци, 

Јовановски Санде Цветко, од 7 (седум) години 
на б (шест) години и 6 (шест) месеци, 

Јосифовски Александар Миливоје, од 3 (три) 
години и 6 (шест) месеци на 3 (три) години, 

Јончески Зоран, од 11 (единаесет) години и 6 
(шест) месеци на 10 (десет) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

Јожев Јоже Лазар од 2 (две) години на 1 (една) 
година и 6 (шест) месеци, 

Каранфиловски Драги Мирко, од 11 (едина-
есет) години на 9 (девет) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

'Кадриовски Раман Исмаил, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

Кежарова Томе Мирјана, од 8 (осум) години на 
7 (седум) години и 3 (три) месеци, 

Костова Јован Аница, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години, 

Костадиновски Димитар Методи, од 12 (два-
наесет) на ,11 (единаесет) години, 

Крстевски Благој Митко, од 11 (единаесет) го-
дини на 9 (девет) години и 6 1(шест) месеци, 

Крстевски Стево Ласте, од 7 (седум) години и 
6 (шест) месеци на 6 (шест) години и 9 (девет) ме-
сеци, 

Красниќ Рамадан Осман, од 13 (тринаесет) на 
12 (дванаесет) години, 

Манчевски Ѓорѓи Ристо, од 1 (една) година и 
9 (девет) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) ме-
сеци, 

Митревски Методија Цане, од 11 (единаесет) 
години и 6 (шест) месеци на НО (десет) години, 

Мициќ Марко Милорад, од 3 (три) на 2 (две) 
години, 

Митров Никола ѓорѓи, од 114 (четиринаесет) го-
дини на 12 (дванаесет) години и 6 ((шест) месеци, 

Митровски Вандо Трајко, од 5 (пет) години и 
6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) 
месеци, 

Митиќ С Т О И Л К О Б О Ш К О ОД 13 (тринаесет) годи-
ни на ,11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци, 

Мустафа Нешат Хусеин, од (11 (единаесет) на 
10 (десет) години, 

Мустафов Трајко Тимо, од б (шест) години и 
2 (два) месеци на 5 (пет) години и 5 (пет) месеци, 

Настески Иван Александар, од 6 (шест) години 
и б ((шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

Наумовски Благоја Бранислав, од 10 (десет) го-
дини и 6 (шест) месеци на 9 (девет) години и 6 
(шест) месеци, 

Недев Доно Благоја, од 14 (четиринаесет) на 12 
(дванаесет) години, 

Незири Шурки Фатима, од б (шест) на 5 (пет) 
години, 

Николовски Ѓорѓи Ставре, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

Николовски Ристо Лазар, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години, 

Нуредини Нимет ,Веби, од 7 (седум) на б (шест) 
години, 

Омеров Алиосман Бекир, од 7 (седум) на 6 
(шест) години, 

Османи Рамадан Екрем, од 7 (седум) години и 
6 (шест) месеци на 7 (седум) години, 

Павлов Трифун Јордан, од 8 1(осум) години на 7 
(седум) години и б (шест) Месеци, 

Ла ј азити Рецеп ФемиЈа, од 5 (пет) години на 
4 (четири) години и 3 ((три) месеци, 

Паевиќ Благоја Драгољуб од 6 (шест) години и 
8 (осум) месеци на 5 (пет) години и 8 (осум) ме-
сеци, 

Патраклиев Трајко Ѓорѓи, од 15 (петнаесет) на 
13 (тринаесет) години, 

Пејовски Велјан Борче, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години, 
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Недовски Крсто Цветан, од 2 (две) на 1 (една) 
година, 

Петровиќ Живоин Миланче, од 4 (четири) го-
дини на 3 (три) години и ,6 (шест) месеци, 

Пешова Славко Станија, од 6 (шест)' години на 
5 ((пет) години и 3 (три) месеци, 

Поповски Синадин Илија, од 8 (осум) години и 
6 ,(шест) месеци на 7 (седум) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

Постолов Мите Славе, од 14 (четиринаесет) на 
12 (дванаесет) години, 

Рамадани Идриз Адемсафи, од 9 (девет) годи-
ни на 8 (осум) години и 3 (три) месеци, 

Рамадани Сали Фери, од 20 ^(дваесет) на 18 
"(осумнаесет) години, 

Рамаданов Далип Рецеп, од 14 (четиринаесет) 
години на 12 ((дванаесет) години и 6 (шест) месеци, 

Рамадани Ебип Местам, од 20 (дваесет) на 18 
(осумнаесет) години, 

Рамадани Неџбедин Ахмет, од 7 (седум) години 
и 7 (седум) месеци на 6 (шест) години и 1 (еден) 
месец, 

Радуловиќ Драгутин Новица, од 10 (десет) го-
дини на 8 (осум) години и 6 (шест) месеци, 

Рамани Љутви Авдиљ, од 6 (шест) години на 
4 (четири) години и 6 (шест) месеци, 

Рамани Рахис Незир, од 11 (единаесет) години 
на ,10 (десет) години, 

Рустеми Асан Реим, од 10 (десет) години на 8 
(осум) години и 6 (шест) месеци, 

Саити Мурат Рамиз, од 6 (шест) години и 9 
(девет) месеци на 6 (шест) години и 3 (три) месеци, 

Самакова Бајруш Џемаил, од 5 (пет) на 4 (че-
тири) години, 

Серафимов Ефтим Благоја, од 5 (пет) години и 
6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) 
месеци, 

Секуловски Ацо (Стефан, од 5 (пет) години и 6 
(шест) месеци на 4 (четири) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

Селмани Рецеп Селман, од 10 (десет) на 9 (де-
вет) години, 

Сеј диоски Сејди Зеќири,, од 12 (дванаесет) го-
дини на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци, 

Скандев Трајко Ангел, од 2 (две) години на 1 
(е^дна) година и 6 (шест) месеци, 

Софрониевски Давид Софроние, од 4 (четири) 
години на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

Спасовски Васко Бранко, од 13 (тринаесет) на 
12 (дванаесет) години, 

Стојанов Трајче Методи, од 7 ((седум) на 5 (пет) 
години, 

СтоЈменовска Митре Мирјана, од 4 (четири) го-
дини на 2 (две) години и 6 ((шест) месеци, 

Стефановски Никола Стојан, од 10 (десет) го-
дини и 4 (четири) месеци на 8 (осум) години и 4 
(четири) месеци, 

Сулејмани Емрли Авдиљ, од 3 (три) години и 
6 (шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) ме-
сеци, 

Тасиќ Влајко Драгољуб, од 3 (три) на 2 (две) 
години, 

Талевска Горѓи Васка, од 7 (седум) на 5 (пет) 
години, 

Ташовски Глигур Миле, од 5 (пет) години и 2 
(два) месеци на 4 (четири) години и 8 (осум) ме-
сеци, 

Темелков Стојан Тодор од 7 (седум) години и 3 
(три) месеци на 6 (ше'ст) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

Тодоровски Стефан Миле, од 8 (осум) години и 
6 (шест) месеци на 7 (седум) години и 6 (шест) 
месеци, 

Трајковски Блаже Јонче, од 1 (една) година и 
7 (седум) месеци на 10 (десет) месеци, 

Туцо Владо Чедомир, од 2 (две) години на 1 
(една) година и 6 (шест) месеци, 

Ќемал Селман Авдија, од 10 (десет) години на 
8 (осум) години и 6 -(шест) месеци, 

Фејзулаи Тефик Бекир, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на '2 (две) години, 

Хамдиу Бурамедин Ибраимаки, од 8 (осум) го-
дини на 7 (седум) години и 3 (три) месеци, 

Христов Љубе Киро, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 3 (три) месеци, 

Цветков Илија Миливој, од 9 (девет) години и 
3 (три) месеци на в (осум) години и 3 (три) ме-
сеци, 

Џемаиловски Абдурахман Џемаил, од 8 (осум) 
години на 7 (седум) години, 

Џеладинов Демир Мамер, од 9 (девет) години 
на 8 (осум) години и 3 (три) месеци, 

Џидалов Костадин ѓорѓи, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години и 9 (девет) ме-
сеци, 

Џуџевиќ Велија Шемсо, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години, 

Шабанов Есад Демир, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 3 (три) месеци 

III 
Оваа одлука влегува во сила на 29 декември 

1981 година, а (ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-873 
29 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, с. р. 

582. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на 
СРМ, на седницата одржана на 29 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изрежената казна затвор 

се прости на: 

1. Али Биљаљ Идризи, од с. Брод, 
2 Ифтимов Серафим Блажо, од Скопје, 
3 Сламкоски ИлиЈа Ќиро, од с Бучин. 

И 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 2 години на: 
1 Демири Сефер Ариф, од с Нерези. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08—902 
29 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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583. 
Врз основа на член 5, став 1, алинеја 1 од За-

конот за извршување на Републичкиот буџет за 
1982 година („Службен весник на СРМ" бр. 42/81), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТО-

ЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на Со-
цијалистичка Република Македонија ќе се корис-
ти износ од 50.000.000 динари за намирување на 
обврските на Републичкиот буџет за 1982 година, 
поради нерамномерно остварување на приходите. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2410/1 
30 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

584. 
Врз основа на член 39 од Законот за систе-

мот на финансирање на општините и Републи-
ката („Службен весник на' СРМ" бр. 44/77) и член 
9 од Законот за извршување на Републичкиот бу-
џет за 1981 година („Службен весник на СРМ" бр. 
44/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА ЈНА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ- ^ 

ЛИЧНИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1981 година („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 44/80), се изменува наме-
ната на средствата за посебни намени и тоа: 

1. Во Раздел 1 — Претседателство на Соција-
листичка Република Македонија, Позиција 5 — 
Трошоци за приеми и пречеци, износот од „420.000" 
се заменува со „300.000"; и 

— во Позицијата 7 — за набавка на опрема 
износот од „100.000" да се избрише; 

2 Во Раздел 4 — глава 4 — Совет за иселенич-
ки прашања, Позицијата 64 — Социјална помош 
на повратници од егејскиот дел на Македонија, из-
носот од „8 000.000" се заменува со „5.1100.000 ;̂ 

3. Во Раздел 9 — Републички секретаријат за ' 
правосудство: 

— во Позицијата 99 — Материјални трошоци, 
износот „760.000" се заменува со „1.110.000"; 

— во Позицијата 101 — Надоместок на лица-
та за неоправдано поминато време во притвор и во 
истражен затвор, износот „600.000" се заменува со 
„500.000"; и 

— во Позицијата 102 — Надоместок за издрш-
ка на осудени и притворени лица во Републиката 
и надвор од неа и други трошоци, износот 
„1.680.000" се заменува со „1.430.000"; 

4 Во Раздел 10 — Републички секретаријат за 
финансии: 

— во Позицијата 111 — Средства за назначу-
вање на приправници во републичките органи и 
организации износот „4.000.000" се заменува со 
„2.000.000"; и 

— во Позицијата 127 — Тековна буџетска ре-
зерва, 'износот „39.102.000" се заменува со 
„47.016.000"; 

'5. ^ о Раздел 18 — Републички секретаријат за 
наука и образование: 

— во Позицијата 199 — За студии и збирка на 
прописи, износот „350.000" се заменува со „150.000"; 

— во Позицијата 202 — Учество во намирува-
ње на Трошоците за школување на децата на на-
шите сонародници во странство износот „2(20.000" 
се заменува со „1120.000"; и 

— во Позицијата 203 — Учество во меѓународ-
ната соработка во областа на Лексикографијата, 
износот „320.000" да се избрише; 

6. Во Раздел 1Ј9 — Републички секретаријат за 
култура: 

— во Позицијата 214 — Партиципација за из-
давање на „ЕнциклопедиЈата на Југославија", из-
носот „4.000.000" се заменува со „3.686.000"; и 

— во Позицијата 217 — Адаптација на работ-
ните простории на Кинотеката на Македонија, из-
носот „2.000.000" се заменува со „1.500.000"; 

7. Во Раздел 20 — Републички секретаријат за 
здравство и социјална политика, Позиција 236 — 
Боречки додаток, износот „2.500.000" се заменува 
со ,1.500.000"; 

8. Во Раздел 21 — Републички секретаријат за 
меѓународни односи, Позиција (249 — Трошоци за 
погранични средби, износот „800.000" се заменува 
со „540.000"; 

9. Во Раздел 22 — Републички секретаријат за 
информации: 

— во Позицијата 254 — Материјални трошоци, 
износот „,511.000" се заменува со „561.000"; 

— во Позицијата 256 — Трошоци за престој 
на странски и домашни новинари, износот 0,616.000" 
се заменува со износот „566.0010": 

— во Позицијата 258 — Трошоци за издавачка 
дејност, изнбсот „3.150.000" се заменува со изно-
сот „3.650.000"; и 

— во Позицијата 260 — Трошоци за информа-
тивно-пропагандна и културно-забавна дејност во 
странство, износот „9.270.000" се заменува со 
„8.770.000"; ' 

10 Во Раздел 29 — Републички комитет за 
заштита на човековата околина: 

— во Позицијата 313 — Изработка на студии, 
износот „350.000" се заменува со „450.000"; и 

во Позицијата 315 - Акција на екопатрола, 
износот „300.000" се заменува со „100.000"; 

11. Во Раздел 43 — Окружен суд — Битола: 
— во Позицијата 416 — Трошоци за повремени 

судии, сведоци и вештаци, износот „150 ООО" се 
заменува со „200.000"; и 

— во Позицијата 417 — Надоместок за де-
журство, износот „363ЈООО".се заменува со „313.000"; и 

12. Во Раздел 44 — Окружен суд — Скопје: 
-V"1 во Позицијата 420 — Материјални трошоци, 

износот „1.312.000" се заменува со „1.682.000"; и 
— во Позицијата 422 — Лични примања на су-

диите, износот „11.330 ООО" се заменува со „10.960.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2412/1 
24 декември 19811 година 

1 Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 
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585. 
Врз основа на член 17, став 2 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1981 го-
дина („Службен весник на СРМ" бр 44/80), Из-
вршниот совет на Собранието на -Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДДУКАТА ЗА РАСПО-
РЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕ-
МУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА 

РЕПУБЛИКАТА ЗА 1981 ГОДИНА 
Член 1 

Во Одлуката. за распоред на средствата за из-
градба и опремување на објекти од општ интерес 
за Републиката за 1981 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/81), се вршат следниве изменувања: 

1 Во член '2, став 1, точка 3, алинеја 3, по збо-
ровите: „за изградба на спомен-домовите на кул-
турата", износот „12 000.000" се заменува со 
„11.000 ООО". 

2. Во член 2, став 1, точка 4, по зборовите' 
„за изградба и опремување на објекти во областа 
на културата", износот „6 000.000" се заменува со 
„7 000.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 23-2408/1 Претседател 
30 декември 1981 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

586. 
Врз основа на член 30 од Законот за системот 

на финансирање на општините и Републиката. 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/80), Извршниот 
совет на Собранието на СРМ донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБг 
ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА ВО ПРЕС-
МЕТКАТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Републичкиот буџет за 1981 година („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 44/80), Раздел 4 — Извр-
шен совет на Собранието на СРМ, се вршат след-
ниве изменувања и дополнувања на средствата за 
посебни намани: 

1 Во Позицијата 31 — Материјални трошоци, 
износот 3 312.000 динари се заменува со 4.500.000 
динари. 

2 Во Позицијата 34 — Патни и дневни тро-
шоци, износот 2 300 ООО динари се заменува со 
1 800.000 динари. 

3 Во Позицијата 37 — Трошоци за одржување 
на, објектите и превозните средства за потребите 
на Републиката, износот 18.000.000 динари се заме-
нува со 19.700 ООО динари. 

4 Во Позицијата 3'9 — Трошоци за приеми и 
пречеци, износот 1 500.000 динари се заменува со 
2 500.000 динари 

5. Во Позицијата 40 — Трошоци за авиослуж-
бата, износот 7.500.000 динари се заменува со 
5.312.000 динари. 

6. Во Позицијата 41 — Набавка на опрема за 
републичките органи на управата, износот 1.000.000 
динари се заменува со 300.000 динари. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 23-2430/1 Претседател 
24 декември 1981 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

587. 
Врз основа на член 2 од Одлуката за утврду-

вање на вкупниот износ на девизите наменети за 
потребите на Републиката и на општините за 1981 
година („Службен весник на СРМ" бр. 43/80 и 
25/81), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТ-
РЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ 

ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 

Во Одлуката за распоредување на девизите 
утврдени за потребите на Републиката и на оп-
штините за 1981 година '(„Службен весник на СРМ" 
бр 7/81 и 22/81), во распоредот на девизите се врши 
следнава измена' 

— во редниот број 24 — „Собранија на општи-
ните", во колоната Стоковни плаќања, износрт 
„3.000.000" се заменува со „5.000.000", а во коло-
ната Нестоковни плаќања, износот „3.000.000", се 
заменува со „1.000.000" и вкупно во колоната Сто-
ковни плаќања, износот „190.918.000" се заменува 
со „192.918.000", а во колоната Нестоковни плаќања, 
износот „18.165.000" се заменува со „16.165.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-2413/1 
28 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

588. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1982 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 42/810, Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦАТА ЗА 
РОДОТ ВО 1981 ГОДИНА 

1. Важноста на Одлуката за премија на пчени-
цата за родот 1981 година ^,,Службен весник на 
СРМ", бр: 10/81 и 34/81), се продолжува до 30 VI. 
1982 година. 

2 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во , Службен весник на СРМ", а ќе 

применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 23-2372/7 
30 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 
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589. 
Врз основа на член 1,6 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1982 година („Служ-
бен весник на СРМ", броЈ 42/81) ,Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ПРЕМИЈА НА БРАШНО ТИП „500" 

1. Важноста на Одлуката за премија на браш-
но тип „500" („Службен весник на СРМ", број 
28/81) се продолжува до 30 VI. 1982 година. 

2 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од а јануари 4982 година. 

Бр 22-2372/6 
30 декември 1331 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с р 

590. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1982 година („Служ-
бен весник на СРМ", број 42/81), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-

ТА ЗА ПРЕМИЈА НА БРАШНО 

1. Важноста на Одлуката за премија на браш-
но („Службен весник на СРМ", број 28/81), се про-
должува до 30 VI 1982 година 

2.Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. I. 1982 година. 

Бр. 23-2372/5 
30 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

591. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1982 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 42/8(1), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-

ТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА 
ЛЕБОТ 

1. Важноста на Одлуката за компензација на 
цената на лебот („Службен весник на СРМ", бр. 
1/81, 10/81, 26/81, 28/81, 30/81) се продолжува до 
31. III. 1982 година 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари ,1982 година. 

Бр. 23-2372/3 
30 декември 1981 година 

Скопје 

592. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за ,1982 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 42/181), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА МАС-

ЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ 

1. Важноста на Одлуката за компензација на 
цената на маслото за јадење („Службен весник на 
СРМ", бр. 33/81), се продолжува до 28. II. 1982 го-
дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1982 година 

Бр. 23-2372/4 
30 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

593. 
Врз основа па член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1982! година („Служ-
бен весник на СРМ", бр 42/81), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-

ТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА 
ПРЕСНОТО КРАВЈО МЛЕКО 

1 Важноста на̂  Одлуката за компензација на 
цената на пресното кравјо млеко („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 35/81), се продолжува до 21. III. 
1982 година. 

2 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1982 година 

Бр. 23-2372/2 
30 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

594. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1982 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 42/81), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА СВЕЖОТО МЕСО 

1 Важноста на Одлуката за компензација на 
свежото месо („Службен весник на СРМ", бр. 13/81, 
18/81, 30/81 и 35/81), се продолжува до 31. III 1982 
година 

2 Оваа одлз^ка влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1982 година. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

Бр 23-2372/1 
30 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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595. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1982 година („Служ-, 
бен весник на СЃМ", бр. 412/81), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А . 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-

ТА ЗА ПРЕМИЈА НА СОНЧОГЛЕДОТ, СОЈАТА 
И МАСЛОДАЈНАТА РЕПКА ОД РОДОТ ВО 1981 

ГОДИНА 

Важноста на Одлуката за премија на сон-
чогледот, сојата и маслодаjната репка од родот 
во 198/1 година („Службен весник на СРМ", бр. 
10/81), се продолжува до 31 март 1982 година. 

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 198(2 година. 

Бр. 23-2409/1 
24 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

596. 
Врз основа на член 16 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1982 година 
(„Службен весник на СРМ" број 42/81), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО 

ВО 1981 ГОДИНА 

1 Важноста на Одлуката за премија за кравјо 
и овчо млеко во 1981 година („Службен весник на 
СРМ", број 45/80 и 22/8(1'), се продолжува до 
31 март 1982 година -

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 19-82 година. 

Бр. 23-2372/8 
30 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

597. 
Врз основа на член 45, став 2 од Законот за 

системот на финансирањето на општините и на 
Републиката („Службен весник на СРМ" бр. 44/77), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕ-
КРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДОБРУВА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНАТА БУЏЕТ-
СКА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 

1982 ГОДИНА 

1 Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии да ,може да одобрува користење на сред-
ства од тековната буџетска резерва на Републич-
киот буџет за 1982 година, што по одделни барања 
не го надминува износот од 100.000 динари. 

2. За користењето на средствата од точка 1 на 
ова решение му се поднесуваат повремени извеш-
таи на Извршниот совет на Собранието на СР1 Ма-
кедонија. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2411/1 
30 декември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

598. 
Брз основа на член 3(3 од Законот за Изврш-

ниот совет „Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА САМО-
СТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

1 ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од функцијата самостоен со-
ветник во Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија Никола Ви-
ларовски, поради исполнување на условите за пен-
зија, сметано од 311 декември 11981 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-22138/1 
27 ноември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

599. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа (,,Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАУКА 

И ОБРАЗОВАНИЕ 

1. 'Се разрешува од функцијата советник на 
републичкиот секретар за наука и образование Ла-
зар Поплазаров, поради исполнување на условите 
за пензија, сметано од 31 декември 1981 година. 

2 Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-223)9/1 
27 ноември 1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 
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600. 
Врз основа на член 7'9 од Законот за средното 

образование и воспитание („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, 
во согласност со Самоуправната интересна заедни-
ца на насоченото образование во рударството, ру-
дарските истраги, обоената и црната металургија 
и неметалите, Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во електро-енергиЈат^, 
електроиндустријата, металната и графичката ин-
дустрија, Самоуправната , интересна заедница на 
насоченото образование во хемиската индустрија, 
текстилната индустрија и индустријата за чевли, 
колеа и гума, Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во градежништвото и 
градежната индустрија, Самоуправната интересна 
заедница на насоченото образование во земјодел-
ството, шумарството, дрвната индустрија, индус-
тријата, на тутун и прехранбената индустрија, Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во сообраќајот и врските, Самоуправ-
ната интересна заедница на насоченото образование 
во трговијата, угостителството, туризмот, занает-
чиството и комуналната дејност, Самоуправната ин-
тересна заедница за насочено образование во здрав-
ството и социјалната заштита и Општата заедница 
на насоченото образование, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА БРОЈНОТО ОЦЕНУВАЊЕ И 
НАПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ЗА ПОЛА-
ГАЊЕТО ИСПИТИ ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВА-

НИЕ 

I ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Начинот на бројното оценување и напредува-

њето на учениците и на полагањето испити во 
средното образование се врши според одредбите 
на Законот за средното образование и воспитание 
и ОВОЈ правилник. 

И. СЛЕДЕЊЕ, ПОТТИКНУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ 
УСПЕХОТ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Член 2 
Следењето, поттикнувањето и оценувањето на 

резултатите од учењето претставуваат составен дел 
на целокупната воспитно-образовна дејност на ор-
ганизацијата за средно образование. Тие се оства-
руваат плански и систематски преку заедничка 
соработка на сите учесници во воспитно-образов-
ниот процес 

Член 3 
Паралелно со планирањето и подготовката за 

наставата за секоја поголема или помала програм-
ска целина се конкретизираат воспитно-образов-
ните постигања (знаења, умеења, ставови, мисле-
ња и друго) што ќе бидат предмет на следењето и 
оценувањето. 

Проверката на степенот на усвоеноста на од-
делни знаења и умеења што се бараат со програ-
мата за Воспитно-образовната дејност се изведува 
континуирано во текот на целата учебна година, 
паралелно со разработката на наставните содр-
жини 

Член 4 
'Оценувањето на постигнатите резултати во уче-

њето и регистрирањето на оценката се врши, по 
правило, по пат на проверка на степенот на усво-
еноста на логички заокружени програмски содр-
жини (наставна целина, наставна тема и сл.). 

Прашањата, задачите и другите дидактички 
средства за проверка и оценување на постигнати-
те резултати, со својата разновидност, треба да 
овозможат следење и вреднување како на обемот 
така и на квалитетот на новите знаења. 

Проверувањето и оценувањето имаат за- зада-
ча да го покажат степенот на усвоеноста на знае-
њата, од одделни програмски содржини и да го 
мотивираат и поттикнуваат ученикот за постигање 
на подобри . резултати во учењето, како и 
да ^ кажат на одделни недостатоци во организира-
њето и изведувањето на воспитно-образовниот про-
цеп 

Член 5 
При определувањето на бројната оценка се зе-

маат предвид степенот на надареноста на учени-
кот за определената воспитно-образовна област, 
степенот на заинтересираноста и ангажираноста во 
учењето, односот кон воспитно-образовните актив-
ности, постигнатите резултати во совладувањето 
на воспитно-образовните содржини и други еле- , 
менти од педагошки карактер. 

Член 6 
Во сите фази на следењето и оценувањето се 

обезбедува јавност во работата и активно вклучу-
вање на учениците во оценувањето на постигна-
тите резултати 

(Изборот на методите, постапките и средствата . 
за следење, поттикнување и оценување треба да 
им овозможува на учениците и сами да ги оцену-
ваат постигнатите резултати во усвојувањето на 
знаења од определени програмски целини. 

Член 7 
Во текот на наставата се изградуваат крите-

риуми за вреднување на резултатите од учењето, 
со кои се настојува што повеќе да се објективи-
зира оценувањето. 

За таа цел, покрај усното, се применуваат и 
други методи, техника и инструменти (писмени 
работи, наставни ливчиња, тестови, шеми, дија-
грами, Графикони, табели, програмирани тексто-
ви и сл). 

При предлагањето и утврдувањето на оцен-
ките по конкретниот предмет, како основни кри-
териуми се имаат предвид степенот на усвоеноста 
на потребните знаења (поими, закони, законитос-
ти и сл), што се предвидени со-програмата, умеш-
носта за применување на здобиените знаења во 
практиката( домашни задачи, писмени работи, прак-
тична работа^ и сл), степен на усвоеност на вос-
питните и општествените вредности (ставови, од-
носи, интереси, постапки и сл.) како и општата 
подготвеност и професионалната насоченост на 
ученикот за натамошно, образование. 

Член 8 
Ученикот во текот на едно полугодие треба 

да биде оценет по секој предмет вклучувајќи ја 
и образовно-работната. практика, најмалку со две 
оценки, не сметајќи ги притоа оценките од задол-
жителните писмени работи, предвидени со про-
грамата за соодветниот предмет. -

Член 9 
При предлагањето на оценката по одделни 

предмети за секој ученик, наставникот го образло-
жува предлогот, почитувајќи го и мислењето 
на заедницата на учениците на паралелката. 

Доколку за оценката по одделен предмет не 
е постигната согласност меѓу предметниот настав-
ник и заедницата на учениците на паралелката, 
раководителот на паралелќата за тоа го информи-
ра Наставничкиот колегиум на паралелката. 

Член 10 
При оценувањето на ученикот по одделни пред-

мети и образовио-работната практика, покрај ус-
пехот постигнат во редовната пастава се земаат 
предвид и ангажираноста и резултатите во дру-
гите форми на Воспитно-образовната дејност. 
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Член 11 
На ученикот не може да му се даде негативна 

оценка по одделен предмет поради недисциплина, 
нередовност и сл. 

Член 12 
Во следењето, проверувањето и оценувањето 

на образовно-работната практика учествува и ор-
ганизацијата на здружениот труд, односно лицето 
кое самостојно врши занаетчиска или друга сто-
панска дејност или услуга со личен труд со сред-
ства во сопственост на граѓани, каде што учени-
кот ја обавува образовно-работната практика. 

Во текот на образовно-работната практика уче-
никот води дневник за работата. 

Оценката по технологија за занимањето од-
носно на соодветниот стручен предмет се утврду-
ва по извршената практика што се бара со планот 
и програмата за Воспитно-образовната дејност. 

Член 13 
Општиот успех на учениците се утврдува со 

средна оценка КОЈ а претставува аритметичка сре-
дина од позитивните бројни оценки по сите пред-
мети и тоа 

1 ученикот постигнал одличен успех ако има 
средна оценка најмалку 4,50 и повеќе, 

2 ученикот постигнал многу добар успех ако 
има средна оценка од 3,50 до 4,49, 

3. ученикот постигнал добар успех ако има 
средна оценка од (2,50 до 3,49, 

4. ученикот постигнал доволен успех ако има 
средна оценка од 2 до 2,49 

Член 14 
Со оценката по поведение се изразуваат зала-

гањето на ученикот во воспитно-образовниот про-
цес, неговиот однос кон правата и обврските во 
организацијата за средно образование и односот 
кон ученичкиот колектив, своите другари и нас-
тавници, општествените средства, како и неговото 
поведение воопшто 

Оценката по поведение за секоЈ ученик ја пред-
лага раководителот на паралелката почитувајќи го 
мислењето на заедницата на паралелката. 

Член 15 
За резултатите од учењето организацијата за 

средно образование повремено, а најмалку два-
пати во текот на едно полугодие ги известува ро-
дителите, односно старателите на учениците, за-
интересираните организации на здружениот труд 
и други организации и заедници За таа цел се 
користат разновидни форми и средства за инфор-
мирање (лични консултации, писмени известувања, 
родителски средби, годишни собранија, извештаи, 
анализи и др.) 

Член 16 
Полугодишниот и годишниот успех на учени-

ците во годината односно степенот на стручната 
подготовка се соопштува на посебни средби на 
учениците, родителите и наставниците на пара-
л е л а т а што се одржуваат по завршувањето на 
наставата на полугодието и годината На овие 
состаноци се доделуваат и предвидените призна-
нија на учениците кои покажале особено забеле-
жителни резултати во учењето. 

Член 17 
Организацијата за средно образование, покрај 

успехот по предметите, образовно-работната прак-
тика, општиот успех и 'поведението, го следи це-
локупниот развој на личноста на ученикот. 

Член 18 
Оценките во текот и на крајот на првото од-

носно второто полугодие се внесуваат во соодвет-
на педагошка евиденција и документација. 

III НА-ПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Член 19 
Напредувањето на учениците во учењето се 

остварува според успехот постигнат во Воспитно-
образовната работа, во текот на учебната година. 

Ученикот КОЈ на крајот на учебната година 
покаже позитивен успех по сите предмети, ја за-
вршил годината, односно степенот на стручната 
подготовка. 

Член 20 
Редовните ученици од член 72 од Законот за 

средното образование и воспитание, образованието 
за покусо времетраење го остваруваат доколку 
покажале одличен општ успех најмалку послед-
ните две години од нивното образование 

Одлука за здобивање на образование за по-
кусо времетраење донесува Наставничкиот колеги-
ум на организацијата за средно образование на 
предлог на Наставничкиот колегиум на паралел-
а т а 

Член 21 
За поз^спешно подготвување на учениците кои 

образованието го здобиваат за покусо времетрае-
ње, организацијата за средно образование орга-
низира групни и индивидуални форми на Воспит-
но-образовната дејност. 

Доколку за определена година или степен на 
стручна подготовка од ист вид има најмалку пет 
ученици кои образованието го здобиваат за поку-
со времетраење, организацијата за средно обра-
зование организира курсна настава во траење од 
најмалку 30 дена, семинари, консултации и други 
форми на воспитно-образовна дејност 

Доколку бројот на овие ученици е помал од 
5, организацијата за средно образование со уче-
ниците организира консултации, повремени сред-
би, посочување на литература и други форми на 
воспитно-образовна дејност. 

Член 2;2 
Завршувањето на годината, односно здобива-

њето со о п р е д е л е а степен на стручна подготовка 
за покусо времетраење се остварува по пат на 
полагање испити 

Испитите за завршување на годината, односно 
за здобивање со определен степен на стручна 
подготовка се полагаат во два испитни рока јуни 
и август. 

Член 23 
,Учениците ја завршиле годината, односно се 

здобиле со определен степен на стручна подготов-
ка доколку добијат позитивна оценка по сите пред-
мети предвидени со планот и програмата за Вос-
питно-образовната дејност 

Доколку учениците во предвидените испитни 
рокови не ги положат испитите по сите предмети 
за годината, односно степенот на стручна подго-
товка, се смета дека не ја завршиле годината, од-
носно степенот 

Овие ученици го продолжуваат образованието 
во редовната форма на Воспитно-образовната деј-
ност за истата година, односно степен на стручна 
подготовка. 

Член 24 
Доколку учениците во предвидениот испитен 

рок не ги положат испитите по сите предмети 
предвидени со планот и програмата за таа годи-
на, односно степен на стручна подготовка, се сме-
та дека не ја завршиле годината и го продолжу-
ваат образованието во редовните форми на Вос-
питно-образовната дејност за истата година, од-
носно степен. 
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IV. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО СРЕДНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 25 
Во организациите за средно образование мо-

жат да се полагаат редовни и поправни испити. 

Член 26 
Учениците на кои поради оправдани причини 

на крајот на наставната година не може да им се 
утврди конечна оценка по одделни предмети, по-
лагаат испити само по предметот по кој не се 
оценети. 

Оправданоста на причините поради кои уче-
никот останал неоценет ја утврдува Наставнич-
киот колегиум на паралелката. 

Член 27 
При премин од еден вид во друг вид средно 

образование учениците полагаат дополнителни ис-
пити за годината, односно степенот на стручната 
подготовка. 

Овие испити се полагаат само по оние пред-
мети што ученикот не ги изучува во организаци-
јата за средно' образование од која доаѓа, а се 
предвидени со планот и програмата за соодветната 
година, односно степен на стручна подготовка во 
организацијата за средно образование, каде уче-
никот сака да премине. 

При премин на ученикот од една организација 
за средно образование од ист вид во друга не се 
полагаат дополнителни испити. 

Организацијата за средно образование во која 
ученикот преминува определува по кои предмети 
ученикот полага дополнителни испити. 

Член 28 
Учениците кои не ја завршиле годината од-

носно степенот на стручна подготовка, а не се 
вклучени како редовни ученици во истата година 
односно степен на стручна подготовка доколку со 
образование се здобиваат по пат на полагање ис-
пити, испити полагаат по сите предмети што се' 
предвидени со планот и програмата за соодвет-
ната година односно степен. 

Член 29 
Учениците кои своето образование го здоби-

ваат по пат на полагање испити, по правило, се 
запишуваат во септември и јануари. 

Учениците кои ги завршуваат испитите пред-
видени со планот и програмата' за одредена го-
дина односно степен на стручна подготовка, до-
колку образованието го продолжуваат по пат на 
полагање испити, во наредната година односно 
степен на стручна подготовка се запишуваат не-
посредно по завршување на полагање на испитите. 

Член 30 
За ,учениците кои средното образование го 

здобиваат преку полагање на испити, се организи-
раат семинари, курсеви, консултации и други вос-
питно-образовни форми за подготвување на ис-
питите. 

Член 31 
Поправните и дополнителните испити и испи-

тите што ги полагаат учениците кои останале не-
оценети на крајот на годината односно степенот 
на стручната подготовка се полагаат во два ис-
питни рока јуни и август 

Кога завршувањето на образованието за струч-
на подготовка не се совпаѓа со крајот на настав-
ната година, испитите од став 1 на овој член се 
полагаат во првиот испитен рок од најмалку 10 
дена, а вториот испитен рок најмалку 45 дена по 
завршување на наставата 

Член 32 
Учениците кои своето образование го здоби-

ваат по пат на полагање испити, испитите ги по-
лагаат во четири испитни рока октомври, декем-
ври, февруари и април. 

Во еден испитен рок ученикот може да при-
јави за полагање најмногу пет предмети. 

Во еден ден ученикот може да полага испити 
најмногу по два предмета, според распоредот за 
полагање на испити што го изготвува организаци-
јата за средно образование. 

Распоредот за полагање на испити се истак-
нува на огласна табла најмалку три дена пред за-
почнување на полагањето на испитите. 

Член 33 
Ученикот КОЈ треба да полага редовен или 

поправен испит, поднесува писмено барање во ро-
кот што го определува организацијата за средно 
образование. 

Со писменото барање за полагање поправен 
испит, испитот што го полага ученикот кој оста-
нал неоценет на крајот на годината, односно сте-
пенот на стручната подготовка или испитот што 
го полага ученикот КОЈ не ја завршил годината, 
се приложува ученичка книшка. 

Учениците кои се оспособуваат во процесот на 
трудот или за вработување по пат на испити, како 
и оние ученици кои полагаат дополнителни испи-
ти, покрај писменото барање приложуваат свиде-
телства за претходно завршено образование и из-
вод од матичната книга на родените. 

Во писменото' барање за полагање на испити 
од став 2 на овој член ученикот го назначува за-
нимањето, годината односно степенот на стручна 
подготовка и предметите што треба да ги полага. 

Член 34 
Учениците кои доаѓаат од процесот на трудот, 

со писменото барање за полагање на испит по 
образовно-работната практика, приложуваат доку-
мент за работата што ја вршат во организацијата 
на здружен труд. 

Член 35 
Идентитетот на кандидатот го утврдува испит-

ната комисија преку ученичката книшка или лич-
на карта. 

Член 36 
Поправните и редовните испити се полагаат 

пред испитна комисија составена од наставници 
на организацијата за средно образование. Испит-
ната комисија се состои од три члена претседа-
тел, постојан член и член испитувач за предме-
тот што се полага. Комисијата работи во полн 
состав. 

Утврдена е онаа оценка за која се изјасниле 
најмалку два члена на испитната комисија. 

Член 37 
Поправниот и редовниот испит се состои од 

писмен и устен дел или само од устен дел. 
Писмен дел од испитот се полага по сите пред-

мети за кои со програмата е пропишано да се ра-
ботат писмени работи. 

Член 38 
За писмениот дел од испитот испитната коми-

сија одредува три теми, односно групи задачи 
од кои ученикот избира една. 

Писмениот дел од испитот трае два наставни 
часа, а изработката на практичната задача од 
образовно-работната практика може да трае и по-
долго. 

Член 39 
Писмената работа ја прегледуваат и оценуваат 

сите членови на испитната комисија. Оценката мо-
ра да биде образложена. 

Член 40 
На усниот дел од испитот ученикот се допуш-

та без оглед на успехот што го покажал на пис-
мениот дел од испитот. 

Член 41 
Усниот дел од испитот ученикот го полага со 

добивање на прашања подготвени на лист, при 
што се води сметка со прашањата да бидат опфа-
тени сите делови од пропишаната програма. 
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Член 42 
По извршениот устен дел од испитот по од-

делни предмети, испитната комисија ја утврдува 
оценката на успехот за ТОЈ предмет. 

Членот на комисијата кој не се согласува со 
утврдената оценка, може да бара неговото издвое-
но мислење да се внесе во Записникот. 

Член 43 

При утврдувањето на оценката од определен 
предмет се зема предвид покажаниот успех од по-
единечните делови на испитот, а конечната оцен-
ка не се изведува аритметички, туку според оп-
штиот впечаток што го остварил ученикот за вре-
ме на испитот. 

Член 44 

Испитната комисија е должна да обезбеди ис-
питот да се изведува непречено и самостојно. 

,Доколку во почетокот на испитот ученикот 
не работи самостојно или со своето поведение го 
попречува текот на испитот, прво ќе биде опоме-
нат, а во повторен случај или во случај на потеш-
ка повреда на редот испитната комисија може уче-
никот да го отстрани од натамошно полагање на 
тој дел од испитот. 

Доколку ученикот е отстранет од писмениот 
дел на испитот, има право да продолжи со пола-
гањето на усниот дел од испитот. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 

Со влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на 
оценувањето и напредувањето на учениците во 
училиштата за средно образование („Службен вес-
ник на СОРМ" бр. 35/72) и Правилникот за начинот 
на полагањето на испити во училиштата за сред-
но образование („Службен весник на СРМ" бр. 
3-5/72, 23/73, 22/74, 4/74, 25/75 и 114/719). 

Член 46 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во ,,Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-1129 
21 декември 1981 година 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Илиевски д-р Митко, с. р. 

СОГЛАСНИ: 

1 СИЗ на насоченото образование во рударство, 
рударски истраги, обоена и црна металургија и 

неметали 
Претседател, 

Петар Горковски, с р. 

2. СИЗ на насоченото образование во електро-
енергија, електро-индустрија, метална и графичка 

индустрија 
Претседател, 

дипл. инж. Иван Ристески, с. р. 

3. Самоуправна интересна заедница на насоченото 
образование во хемиска индустрија, текстилна ин-

дустрија и индустрија за чевли, кожа и гума 
Претседател, 

д-р Владан Златановиќ, с. р. 

4. Самоуправна интересна заедница на насоченото 
образование во градежништвото и градежна ин-

дустрија 
Претседател, 

проф., д-р Стево Матески, с. р. 

5. Самоуправна интересна заедница на насоченото 
образование во земјоделство, шумарство, дрвна ин-
дустрија, индустрија на тутун и прехранбена ин-

дустрија 

Претседател, 
проф. ^Велјан Велјановски, с. р. -

6. Самоуправна интересна заедница на насоченото 
образование во сообраќај и врски 

Претседател, 
дипл. инж Драган ,Димитров, с. р 

7. Самоуправна интересна заедница на насоченото 
образование во трговија, угостителство, туризам, 

занаетчиство и комунална дејност 
Претседател, 

Методија Јавашоски, с. р. 

8. Самоуправна интересна заедница на насоченото 
образование во здравството и социјална заштита 

Претседател, 
д-р Перко Колески, с р 

9. Општа заедница на насоченото образование 
Претседател, 

м-р Панче Соколов, с р 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
321. 

Врз основа на член 139 од Уставот на ОР Ма-
кедонија, член 57(9 од Законот за здружениот труд, 
Договорот за заедничката политика за ,решавање 
на материјалната положба и развој на информа-
тивно-политичките средства за информирање („Сл. 
лист на СФРЈ" бр. 29/77), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, Републичката 
конференција на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ на Македонија, Собранието на град 
Скопје, Градската конференција на ССРНМ на 
Скопје, основните организации на здружен труд 
и тоа: „Нова Македонија", „Флака е влазримит", 
„Вирлик" и „Вечер" во РО ИИИ „Нова Македо-
нија" склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ПОЛИТИКА З(А РЕШАВАЊЕ 
НА МАТЕРИЈАЛНАТА ПОЛОЖБА И РАЗВОЈ НА 

ДНЕВНИТЕ ИНФОРМАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ 
ВЕСНИЦИ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Со цел што поцелосно да се оствари устав-

ното право на работните луѓе и граѓаните да би-
дат информирани за настаните во земјата и стран-
ство што се од интерес за нивниот живот и рабо-
та, како и за прашањата што се од интерес на 
општествената заедница, учесниците во овој оп-
штествен договор ја утврдуваат заедничката по-
литика за решавање на материјалната положба и 
развојот на дневните информативново литички вес-
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ници од посебен општествен интерес во СР Ма-
кедонија. „Нова Македонија", „Флака е влазри-
мит", „Бирлик" и „Вечер". 

Член 2 
Основачите на дневните информативно-поли-

тички весници и Собранието на С1РМ и Собрание-
то на град Скопје се согласуваат дека посебно ќе 
се грижат за: 

— обезбедување услови' за нормална тековна 
работа и развој на основните организации ќа здру-
жен труд за издавање на весници: 

— надоместување на разликите во цената На 
издавањето на весниците и тоа: „Нова Македони-
ја", „Флака е влазримит", „Бирлик" и „Вечер"; 

— ослободување и олеснување од определени 
законски и други обврски, како и преземање на 
други мерки за подобрување на материјалната по-
ложба на дневните весници; 

— поттикнување на општините и на самоуп-
равните организации и заедници за преземање 
мерки и активности за подобрување на матери-

ј а л н а т а положба на дневните весници. 

Член 3 
Учесниците на овој договор што ги издаваат 

дневните весници се обврзуваат дека ќе вложу-
ваат постојани напори за порационално, поеконо-
мично и посовремено работење во реализацијата на 
сопствените планови за развој, а особено за: 

— подобрување на квалитетот на весниците; 
— зголемување на тиражот на весниците; 
— подобрување на кадровскиот состав; 
— сообразување и утврдување на заедничката 

политика за настап на домашниот и странскиот 
пазар; 

— преземање заеднички акции и мерки за зго-
лемување на продуктивноста на трудот и ефикас-
но стопанисување; 

— преземање на заеднички акции во воспос-
тавување на единствена продажна мрежа на пе-
чатот односно унапредување на организацијата на 
пласманот на печатот во земјата и странство; 

— заедничко користење на дописничката мре-
жа во странство и во републичките и покраински-
те центри. 

Член" 4 
Цената на дневните информативно-политички 

весници ќе се формира во сообразност со Законот 
за системот на цените и општествената контрола 
на цените, политиката на цените утврдена со Оп-
штествениот план на Републиката и мерките за 
остварување на економската политика. 

Учесниците на овој договор се согласни цени-
те од став 1 на овој член да се уредуваат и усо-
гласуваат . со мерките на непосредна контрола на 
цените. 

Член 5 
Учесниците во овој општествен договор се сог-

ласни разликата во цената на дневните весници 
да ја надоместуваат' 

— за „Нова Македонија", „Флака е влазримит" 
и „Бирлик" — во целост Социјалистичка Републи-
ка Македонија; 

— за „Вечер" — 50% Социјалистичка Републи-
ка Македонија, а 500/о град Скопје. 

Средствата за надоместување на цената на 
весниците од став 1 на овој член се обезбедуваат 
во Републичкиот буџет односно во Буџетот на 
град Скопје. 

Член 6 
Како разлика на цената се смета разликата 

меѓу цената на чинењето утврдена согласно член 
4 од овој договор и продажната цена за која дава 
согласност Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија односно Извршниот совет на Собра-
нието на град Скопје 

Разликата на цената од претходниот став ќе 
се утврдува за еден примерок на весник, а ќе се 
применува на продадениот тираж. 

Разликата на цената, по правило, се утврдува 
на крајот на годината за наредната година. 

Член 7 
Доколку во текот на годината настанат позна-

чајни поместувања на трошоците, по исклучок, мо-
же да се вршат соодветни корекции на цените на 
весниците. 

Како позначајно поместување на трошоците ќе 
се смета ако предвидениот износ на трошоците 
односно цените се зголемат преку 5% од предви-
дувањата за таа година. 

Член 8 
Одлуката за доделување на средства за покри-

вање на разликата во цените утврдени за целата 
година ја донесува Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија, односно Извршниот совет 
на град Скопје. 

Разликата во цените утврдена за целата го-
дина се исплатува месечно во 12 еднакви рати во 
годината. 

Член 9 
За остварување на овој договор се грижи по-

себна комисија, што се формира во Републичката 
конференција на ОСРНМ, а е составена од по еден 
претставник на неговите учесници. 

Комисијата од претходниот став особено ги 
врши следните работи: 

— го следи спроведувањето на овој општес-
т в е н договор и самоуправните спогодби склучени 
за неговото извршување и за тоа ги информира 
учесниците во овој договор и другите заинтереси-
рани органи и организации; 

— предлага мерки за спроведувањето на догово-
рот; 

— предлага измени и дополнувања на овој до-
говор. 

Член 10 
Измените и' дополнувањата на овој договор се 

вршат во согласност со сите учесници. Секој учес-
ник може да бара преиспитување односно измену-
вање или дополнување на овој договор. 

Член 11 
Овој општествен договор се смета дека е склу-

чен откако (ќе го потпишат овластените претстав-
ници на учесниците, а ќе се применува од 1 ја-
нуари (1982 година. 

Член 12 
Овој општествен договор ќе се објави во 

„Службен весник на СР Македонија". 

Скопје, 15 декември 1981 година 

Потписници:, 
За Собранието на СР Македонија, 

Радуле Костовски, с. р. 

За Републичката конференција 
на ОСРНМ, 

Милица Источка-Кнежевиќ, с. р. 

За Собранието на град Скопје, 
Васко Поповски, с. р. 

За Градската конференција на 
ССРНМ — Скопје, 

Рифат Јуршид, с. р. 

За ООЗТ „Нова Македонија", 
Панче Михајлов, с. р. 

За ООЗТ „Флака е влазримит", 
Реџет Златку, с. р. 

ЗА ООЗТ „Бирлик", 
В. Хасан, с. р. 

За ООЗТ „Вечер", 
Мирко Миронски, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

322. 
Врз основа на член 63, став 1, точка 2 од За-

конот за железниците („Службен весник на СРМ", 
бр. 46/78) и член 10 став 1 точка 2 од Самоуправ-
ната спогодба за здружување во Републичка са-
моуправна интересна заедница за железнички со-
обраќај, Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за железнички сообраќај, сог-
ласно одлуките на општинските самоуправни инте-
ресни заедници за железнички сообраќај со се-
дишта во Скопје, Титов Велес, Штип, Гостивар, 
Прилеп, Битола и Куманово, а со цел обезбедува-
ње на потребни средства за финансирање на дел 
од трошоците на репродукцијата и за нормални 
услови на стопанисување во железничкиот сообра-
ќај, на седницата одржана на 28 декември 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И 
ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА 
РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА 
РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА НОРМАЛНИ УСЛОВИ 

НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ 
СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува придонес од дох г -

дот на организациите на здружен труд со цел да 
се обезбедат средства за финансирање на делот од 
трошоците на репродукцијата на железничкиот со-
обраќај и обезбедат нормални услови за стопани-. 
сување. 

Член 2 
Организациите на здружен труд распоредени 

со Одлуката за единствена класификација на деј-
ностите во областа од шифрите 01 до 11 („Службен 
лист на СФРЈ", бр 34/76 и 62/77), издвојуваат при-
донес од доходот по стапка од 0,70% за финанси-
рање на целите утврдени во членот 1 од оваа од-
лука. 

Член 3 
Основица за пресметување на придонесот од 

член 2 на оваа одлука е основицата што е утвр-
дена со Законот за данокот на доход на организа-
циите на здружен труд („Службен весник на СРМ", 
бр 42/80 и бр. 38/81). 

Член 4 
Средствата од придонесот се уплатуваат на на-

чин и постапка според одредбите на Законот за 
данокот на доход на организациите на здружен 
труд („Службен весник на СРМ", бр. 42/80) на жи-
ро сметка на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за железнички сообраќај 

Член 5 
Републичката самоуправна интересна заедница -

за железнички сообраќај средствата од придоне-
сот во вид на аконтација ќе ги става на распола-
гање на Железничката транспортна организација 
— Скопје најкасно до 25-ти во месецот 

Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за железнички сообраќај и Железничката 
транспортот организација — Скопје самоуправно 
ќе утврдат мерила и критериуми за начинот по 
кој ќе се користат средствата од претходниот став 
на овој член. 

Член 6 
За спроведување на одредбите од членот 4 и 5 

на оваа одлука ќе се грижи Службата на опште-
ственото книговодство. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија" 
и ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 2480 
28 декември 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Ристевски, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

323. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78 
и 43/78) и член 16, став 1, алинеја 5 од Статутот 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Скопје, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје, на седницата одржана 
на 23 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се утврдува висината на 
стапките на придонесите што ги уплатуваат работ-
ните луѓе од доходот на основните организации на 
здружен труд и од личен доход од работен однос, 
заради обезбедување средства на Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Скопје. 

2. Стапките на придонесите на Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита — Скопје се утврдуваат во висина од-

— 0,14% од доходот на основните организации 
на здружен труд и другите корисници на опште-
ствени средства распоредени со Одлуката за утвр-
дување на стопанските и нестопанските дејности 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 14/77) во областа на 
дејностите од 01 до 1,1; 

— 0,07% од личниот доход од работен однос 
на работниците што остваруваат личен доход од 
работен однос, освен за работниците вработени кај 
обврзниците од претходната алинеја на оваа точка. 

3. Пресметувањето и плаќањето на придонесот 
од доходот ќе се врши на начин и според обрас-
ците утврдени во Упатството за начинот на прес-
метување и плаќање на данокот на доход на ор-
ганизациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/,77, 
35/78, 9/70, 20/79 и 2/80) 

Досегашните броеви во колоната 2 од образе-
цот „ПДЗ" на КОЈ се пресметува придонесот од до-
ходот на основните организации на здружен труд, 
за социјална заштита, се заменуваат со соодветни 
бројки од образецот „Деловен резултат во тек на 
годината" (Биланс на успехот) кој се применува од 
1 јануари 1981 година 

4 Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката за утврду-
вање висината на стапките на придонесите за Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Скопје, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 4/81 

б. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а-ќе се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 08-341/1 
23 декември 19811 година 

Скопје 
Претседател, 

Исмаилаки Емурлаи, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КИЧЕВО 

324. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точка 6 од 
Статутот на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување Кичево („Службен 
весник на СРМ", бр 42/78), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Кичево, на седницата на Соборот 
на делегатите корисници на услугите — работници 
и Соборот на делегатите — даватели на услугите, 
одржана на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА Ј А УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАП-
К А Т А П А ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГО-

ДИНА И ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Се продолжува важноста на Одлуката за ут-

врдување висината на стапката на придонесот за 
здравствено осигурување на работниците за 1980 
година, бр. 08-5391 од 24 декември 1979 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 2/80) и во 1982 го-
дина. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,,Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 Јануари 1982 година. 

Бр. 02-5245/9 
25 декември 1981 година 

Кичево 

Претседател. 
Ѓоре Димоски, с. р. 

325. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74 и 9/78) и член 200 став 1 точка 5 од 
Статутот на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Кичево („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 42/78), Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кичево, на седницата на Со-
борот на делегатите корисници на услуги — земјо-
делци и Соборот на делегатите — даватели на ус-
луги, одржана на 25 декември 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
ЗемЈоделците-обврзници за плаќање данок од 

личен доход од вршење на земјоделска дејност, 
што се здравствено осигурени или имаат членови 
во домаќинството што се здравствено осигурени, 
за 1982 година ќе плаќаат придонес за здравстве-
но осигурување на земјоделците по стапка од 10% 
од катастарскиот приход 

Член 2 
Средствата што ќе се остварат од придонесот 

според член 1 од оваа одлука се распоредуваат: 
— 80% за' обезбедување на задолжителните ви-

дови на здравствена заштита и 
— 20% за обезбедување на правата што са-

мостојно ги утврдува Заедницата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 0.982 година. 

Бр 02-5245/10 
25 декември 1981 година 

Кичево 
Претседател, 

Ѓоре Димоски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РЕСЕН 

Општинскиот суд во Ресен по правната рабо-
та за иселувањето од стан по тужбата на тужи-
телите Борис и Корун Тански од село Царев 
Двор, против тужените Ж и в к о и Зорка Ивановски 
од село Царев Двор, а сега во Шведска со непоз-
нато место на живеење, им постави привремен 
застапник и тоа Тодор Стојановски од Битола, ул. 
,Д-ви Мај" бр. 3, врз основа на член 84, ст. 2. т. 
4 и 5, бидеј(ќи местото на живеење на тужените 
е непознато, а тие немаат полномошник Вредност 
на спорот 2 000,00 динари. 

Поставениот привремен застапник ќе ги зас-
тапува тужените во горенаведената правна работа 
се додека тужените или нивниот поломошник не 
се Јават пред ОВОЈ суд, односно се додека органот 
за старателство не го извести судот дека на ту-
жените им поставил постојан старател. 

Од Општинскиот суд во Ресен, П бр. 361/80. 
(104) 

Пред ОВОЈ суд се води парична постапка за 
утврдување право на сопственост по тужбата на 
тужителот Стефан Милевски од Битола, против 
тужените Спасе Милевски, Глигур Милевски и 
Зорка Јоновска од село Љубојно. Вредност на 
спорот 500,00 динари. 

Се повикува тужената Зорка Јоновска од 
село Љубојно, а сега со непозната адреса во САД, 
да се јави во Општинскиот суд во Ресен во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот или да оп-
редели СВОЈ полномошник. Во спротивно, по ис-
текот на определениот рок, ќе и биде поставен 
привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Ресен, П. бр. 155/80. 
(105) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Работна книшка на име Цветковски Томислав, 
с. Ш. Рудари, Кратово. (3441) 

Уверение за завршен зидарски курс на име 
Цветковски Томислав, с. Ш. Рудари, Кратово (3442) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гера-
симовска Снежана, с. Сиричино, Тетово. (3443) 

Свидетелство на име Митушевски Благој, с. 
Раштани, Титов Велес. , (3445) 

Ученичка книшка на име Иванова Славица, 
Титов Велес. (3446) 

Свидетелство за VIII одделение на име Рис-
тевски Марко, с. Папрадиште, Титов Велес. (3447) 

Свидетелство на име Теовски ѓорѓи, с. Подлес, 
Титов Велес. (3448) 

Ученичка книшка на име Јакимов Слободан, с. 
Тимјаник, Неготино. (3449) 
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Свидетелство за VIII одделение на име Стој-
оски Мирослав, с. Битово, Македонски Брод. (3450) 

Свидетелство за II клас, издадено од Текстил-
ното училиште во Тетово на име Ѓерасимовска 
Снежана, с. Сиричино, Тетово. (3451) 

Свидетелство за VIII одделение на име Симиќ 
Радмила, Тетово. (3452) 

Работна книшка на име Мемети Зимрије, Те-
тово. (3453; 

Свидетелство за III година, издадено од Учи-
лиштето „Злате Малакоски" Гостивар на име Даи-
лоска Даница, Гостивар. (3454) 

Свидетелство за I година, издадено од Гим-
назијата П. Попоски" — Гостивар на име Џумали 
Даути, Гостивар. (3455) 

Свидетелство за VIII одделение на ч име Алии 
Зенделабиден, Гостивар. (3456) 

Свидетелство за VII одделение, на име Меме-
ти Биљал, с. Врапчиште, Гостивар. (3457) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вели-
нова Тодорка, с. Град, Делчево. (3458) 

(Свидетелства од I и II година, издадени од 
Центарот СО „М. М. Брицо" на име Гоцевски Вла-
до, с. Киселица, Делчево. (3459) 

Свидетелство за II година, гимназија на име 
Абдулова Сузана, Делчево. (3460) 

Свидетелство за VIII одделение на име Траја-
новски Моне, Делчево. (3461) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Осмогодишното училиште „Моша Пијаде" на име 
Лазаров Д. Стојан, Кочани. (3462) 

Свидетелство за I година на име Крстева Бил-
јана, Кочани. (3463) 

Свидетелства за I и II година на име Ѓорѓиевс-
ки Малиш, с. Саса, Делчево. (3464) 

Здравствена легитимација на име Атанасов 
Томе, Водица. (3465) 

Свидетелство за III година, издадено од ЕМУЦ 
— машински отсек „Никола Тесла" Скопје, на 
име Доне Димитровски, Скопје. " (3466) 

Свидетелство за III година, издадено од ЕМУЦ 
„Никола Тесла" — Скопје на име Драган Дејанов-
ски, с. Белимбегово, Скопје. (3468) 

(Свидетелство за I година, издадено од Гим-
назијата ,,,Јосип Броз Тито" — Ресен на име Менде' 
Темелковски, Ресен. (3469) 

Штедна книшка бр. 13-50-13311-8, издадена од 
„Јутобанка" — Скопје со паричен износ од 20.060,00 
динари и 56-ДМ на име Кадрија Сељам, с. Орлан-
ци, Скопје. (3470) 

Свидетелства за I, II и III година, издадени од 
Земјоделското училиште с. Славеј на име Драган 
Папучкоски, с. Кривогаштани, Прилеп. (3471) 

Здравствена легитимација , на име Мургови^ 
Зоран, Куманово. (3472) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО, 
Куманово на име Давчески Радивој е, с. Пчиња, 
Куманово. (3473) 

Здравствена легитимација на име Адеми Ре-
цепи, Куманово. (3474) 

Здравствена легитимација на име Мурати Ру-
фат, Куманово. (3475) 

Здравствена легитимација на име Браими 
Шпреса, е. Черкези, Куманово. (3476) 

Здравствена легитимација на име Браими Ме-
мети, с. Черкези, Кума,ново. (3477) 

Здравствена легитимација на име Браими Аг-
рон, с. Черкези, Куманово. (3478) 
Свидетелство за III година, издадено од Економ-
ското училиште во Куманово на име Стефанова 
Сушица, с. Шлегово, Кратово. (3479) 

Свидетелство за V одделение на име Бељуљу 
Жази, с. Подбреге, Тетово. (3483) 

Свидетелства за V и VI одделение на име Идри-
зи Џемаљ, с. Пирок, Тетово. (3484) 

Свидетелство за I година на име Ејуп Муслиу, 
с. Форино, Гостивар. (3485) 

Свидетелство за VIII одделение на име Алиу 
Белул, с. Неготино, Гостивар. (3486) 

Свидетелство за II година, издадено од Гимна-
зијата „Георги Димитров" — Скопје на име Бла-
гоја Стојановски, Скопје. (3487) 
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Свидетелство за II клас средно училиште, из-
дадено од „Кочо Рацинк Битола на име Ризоски 
Зоран, Битола. (3488) 

Свидетелство за I клас средно, издадено од 
„Кочо Рацин", Битола на име Ризоски Зоран, Би-
тола. (3489) 

Свидетелства за I и II одделение на име Ах-
меди Ахмед, Прилеп. ' (3490) 

Свидетелство за I одделение на име Атанасос-
ки Тони, Прилеп. (3491) 

Свидетелство за I одделение на име Папиџа-
носки Кирил, Прилеп. (3492) 

Свидетелство за II година гимназија на име 
Талеска Емилија, Прилеп. (3493) 

Свидетелство за I година гимназија на име 
Стеваноека Ленче, Прилеп. (3494) 

Свидетелства за I и И клас на име Аџиоска 
Мица, Прилеп. (3495) 

Свидетелство за II година на име Димоска 
Фаница, Прилеп. " (3496) 

Свидетелство за I клас на име Керпичоска Ве-
нета, Прилеп. (3^97) 

Работна книшка на име Ѓоргиевска Марија, 
Прилеп. (3498) 

Свидетелство за I клас на име Коческа Васка, 
Прилеп. (3499) 

Свидетелство за III година на име Велјановска 
Виолета, Прилеп. (3500) 

Свидетелство за I година на име Јакимоски 
Борис, Прилеп. (3501) 

Свидетелство за II година на име Глигурески 
Драган, с. Галичани, Прилеп. (3502) 

Свидетелство за III година на име Боцеска 
Елисавета, Прилеп. (3503) 

Свидетелство за I година на име Јорданоска 
Сузана, ул. „Ленин" бр. 197, Прилеп. (3504) 

Свидетелство' за II година на име Роделиќ Ма-
тија, ул. „М. Тито" бр. 218, Прилеп. (3505) 

Работна книшка на име Гогоски Раде, с. Обр-
шани, Прилеп. (3506) 

Свидетелство на име Николоски Миле, Прилеп. 
Свидетелство на име Ѓорѓиоски Трајко, Прилеп. 
Свидетелство за II година на име Ристовска 

Горица, с. Дреново, Прилеп. (3-509) 
Свидетелство за II клас на име Аџиоска Мица, 

с. Обршани, Прилеп. (3510) 
Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ 

— Прилеп на име Илиески Гоце, Прилеп. (3511) 
Свидетелство на ,име Ѓоргиева Билјана, Титов 

Велес. (3512) 
Воена книшка на име Каракашев Костадин, 

Титов Велес. (3513) 
Свидетелство на име Злата Антевска, Титов 

Велес. - (3514) 
Свидетелство за IV година на име Емини Ма-

хије, с. Неготино, Гостивар. (3515) 
Свидетелство за II година на име Черкези Фа-

ут, с. Велебрдо, Тетово. (3516) 
, Диплома на име Скендер Тордори, Гостивар. 

Свидетелство за VIII одделение на , име Али 
Фејзули, Тетово. (3518) 

Диплома на име Амити Зулќуфли, , с. Глоти, 
Тетово. (3519) 

Здравствена легитимација на име Шаќири Ис-
лјам, Тетово. (3520) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рецепи Рамадани, Тетово: (3521) 

Свидетелство за IV година на име Диана Па-
ласхи, Тетово. (3522) 

Свидетелство за IV година на име Диана Па-
ласхи, Тетово. (3523) 

Здравствена легитимација на име Имери Ма-
бер, Тетово. (3524) 

Свидетелство на име Сузана Бамадони, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Дрита Ша-

ќири, с. Одриш, Тетово. (3526) 
Свидетелство за III одделение на име Артон 

Беадини, Тетово. (3527) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Беќири Нешат, с. Порој, Тетово. (3529) 
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Свидетелство за VIII одделение на име Џела-
ли Рецеп с. Стримница, Тетово. (3530) 

Свидетелство за V одделение на име Абдулба-
ри Беќир, с. Желино, Тетово. (3531) 

Свидетелства за VI и VII одделение на име 
Абдулари Бекири, с. Желино, Тетово. (3532) 

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име 
Несими Мирсат, с. Милетино, Тетово. (3533) 

Книшка на име Исљами Абдуљќерим, с. Сед-
ларци, Тетово." (3534) 

Здравствена легитимација на име Миќераи 
Османи, Тетово. (3535) 

Свидетелства за I и II година графичко учи-
лиште на име Крстев Ј орданчо, с. Мојанци, Ко-
чани. (3536) 

Свидетелство за III година, издадено од ЕМАЗЦ 
— автомеханичар на 'име Боболински Славчо, с. 
Митрашинци, Кочани. ' (3537) 

Свидетелство за II година, издадено од Гра-
фичко училиште н^ име Костандинова Станка с. 
Истибања Виница. (3538) 

Свидетелство за IV одделение на име Симев-
ска Нада, Берово. (3539) 

Свидетелство за И клас, издадено од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" — Куманово на име Максут 
Африм, Куманово (3540) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од -
Основното училиште „Браќа Рамиз Хамид", Скоп-
је на име Едипов Џавид, Скопје. (3541) 

Штедна книшка бр. 319845-7(5 за исплата на ли-
чен доход, издадена од Стопанска банка — Ос-
новна банка — Скопје на име Бафти Исљами, 
Скопје. / (3543) 

Воена книшка, издадена на име Идризи Фат-
мир, во Куманово с. Слупчане, Куманово. (3543) 

Работна книшка, издадена во Скопје на име 
Боша Николиќ, Скопје. (3544) 

Воена книшка, издадена во Ваљево на име Ми-
хаил Лавенски, Скопје. , (3545) 

Свидетелство за III година, издадено од Му-
зичко балетски училишен центар, Скопје на име 
Златко Прошев, Скопје. - (3546) 

Свидетелства на име Сунчица Крстевска, При-
леп. (3547) 

Свидетелство на име Лазо Мицески, Прилеп. 
Свидетелство на име Зоран Станкоски, Прилеп. 
Свидетелство на име Блаже Спиркоски, При-

леп. (3551) 
Ученичка книшка на име Петре Колоидоски, 

Прилеп. (3552) 
Работна книшка на име Никола Ѓорѓиоски, 

Прилеп. ' (35,53) 
Свидетелство на име Пецо Наумоски, с. Врб-

јани, Прилеп. (3554) 
Свидетелство на име Милка Стојанова, с. Вла-

девци, Струмица. (3555) 
Свидетелство на име Орден Аполески, Прилеп. 
Свидетелство на име Лилјана Тренчева, Стру-

мица. (3557) 
Свидетелство на име Хајруша Алимовиќ, с. 

Десово, Прилеп. (3558) 
Свидетелство на име Драган Чирукоски, с. 

Кривогаштани, Прилеп. (3559) 
Свидетелства за I и II година на име Цане Јо-

вановски, с. Славеј, Прилеп. (3560) 
Свидетелство на име Касим Хедовиќ, Прилеп. 
Свидетелство на име Тони Бабаноски, с. М. 

Коњари, Прилеп. (3562) 
Свидетелство на име Ѓоре Саздовски, Прилеп. 
Свидетелство на име Златко Божинов", Кава-

дарци. (3564) 
Ученичка книшка на име Илија Наумоски, 

Прилеп. ' (3565) 
Свидетелство на име Афрем Максути, с Лопа-

те, Куманово. (3566) 
Здравствена легитимација на име Зоран Зафи-

ровски, Куманово. (3567) 
Свидетелство на име Марјан Гиевски, Кума-

ново. (3568) 
Здравствена легитимација на име Гена Стан-

ковиќ, с. Огуља, Куманово. (3569) 

Свидетелство на име Јаким Јовановски, Кума-
ново. (3570) 

Свидетелство на име Сулејман Фетаи, с. Слуп-
чане, Куманово. (3571) 

Свидетелства за I и II година на име Ајнур 
Муареми, Тетово. (3595) 

Свидетелство за IV година на име Ајнур Муа-
рсми, Тетово. (3396) 

Свидетелство за III година на име Сузана Ба-
шадани, Тетово. (3397) 

Свидетелство за V одделение на име Рама јан 
Дашмир, с. Желино, Тетово. (3399) 

Свидетелство на име Тасевски Михајло, Гос-
тивар. (3400)у 

Свидетелство за II година гимназија на име 
Алиу Ѓуљасфије, с. Чегране, Гостивар. (3401) 

Свидетелство за I година на име Тримчевски 
Евге, Гостивар. (3402) 

Свидетелства за I и И година, ,издадени од 
Гимназијата „Паш^че Попоски" Гостивар на име 
Фтуш Далипи, с. Чајле, Гостивар. (3403) 

Книшка на име Михај лоска Тинка, Гостивар. 
Свидетелство за II година, издадено од Гим-

назијата „Панче Попоски", Гостивар на име Иб-
раим Хасани, Гостивар. (3405) 

Свидетелство за I година машински смер, из-
дадено од Училиштето „Злате Малакоски", Гости-
вар на име Љупчо Шабаноски, Гостивар. (3406) 

Свидетелство за IV година на име Османи Ше-
вал, с. Форино, Гостивар. (3407) 

Диплома на име Османи Шевал, с. Форино, 
Гостивар. ' ' (3408; 

Свидетелства за II и III година; издадени од 
Гимназијата „П. Попоски", Гостивар на име Маз-
лам Расим, Гостивар. (3409) 

Свидетелство за II година, издадено од ЕМУЦ 
— Гостивар на име Анѓелоски Гојко, Гостивар. 

Свидетелство за IV година,. издадено од Гим-
назијата „П. Попоски", Гостивар на име Исеини 
Исмаил, Гостивар. (3411) 

Свидетелство за I година издадено од Гим-
назијата „П. Попоски", Гостивар, на име Мујдин 
Сами, Гостивар. (341,2) 

Свидетелство за I година, издадено од Гим-
назијата „П. Попоски", Гостивар, на име Рами Ис-
маили, Гостивар. (3413) 

Свидителство на име Триковски Драган, Беро-
во' (3414) 

Свидетелство за III година, издадено од ЕМУЦ 
„Никола Тесла" — Скопје на име ЈБулчо Антев-
ски, Скопје. (3415) 

Воена книшка, на име Ваит Мамути, с. Раду-
ша, Скопје. (3416) 

Свидетелство за III година, издадено од ГУЦ 
„Здравко Цветковски", Скопје на име Роза Туне-
ва, Скопје. (3417) 

Свидетелства за I и II година, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" во Куманово на име 
Хаљиљ Нуредини, Куманово. (3418) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев", Куманово на име Кемал 
Нухиу, Куманово. (3419) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име Ван-
гел Гацев, 'Скопје. (3420) 

Воена книшка, издадена во Скопје на име 
Петре Кочковски, Скопје. (3421) 

Свидетелство за I година, издадено од Земјо-
делското училиште, с. Славеј на име Мургоски 
Бранко, с. Св. Митрани, Прилеп. (3422) 

Свидетелство на име Јовчева Душанка, Кава-
дарци. / (3423) 

Свидетелство за I година на име Чигароска Ро-
за, с. Кривогаштани, Прилеп. (3424) 

(Свидетелство за II клас, издадено од ХТУЦ 
„Борка Талески" — Прилеп на име Јаковлески 
Киро, с. Бело Поле, Прилеп. (3425) 

Здравствена легитимација на име Михај лов ска 
Стојка, Куманово. (3426) 

Здравствена легитимација на име Турхан Мус-
ли, Куманово. (3572) 

Здравствена легитимација на име Драган Јов-
чевски, Куманово. (3573) 
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