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З А К О Н 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СОВЕТИ И ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ 

Прв дел 
ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ 

I. Основни одредби 

Член 1 
Со овој закон, во согласност со основите на 

системот на општествените совети во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, се уре-
дуваат положбата, начинот на образување и ра-
бота иа општествените совети, жако и организаци-
јата и начинот на работа на републичките општес-
твени совети. 

Ч л ен 2 
Органите на општината, односно на Републи-

ката, општествено -пол итичките организации^ опре-
делени научни, стручни и други самоуправни ор-
ганизации и заедници и општествени организации 
(во натамошниот текст: учесници во работата на 
советот) можат заеднички, во остварувањето на 
своите права, обврски и одговорности, да образу-
ваат општествени совети, заради остварување на 
организирано општествено влијание врз обезбеду-
вањето на демократско самоуправно општествено 
одлучување со доследно применување на делегат-
скиот систем, заради организирано творечко пот-
тикнување на развојот на социјалистичките само-
управни онштествено-економски и политички од-
носи, како и заради што пошироко општествено 
влиание врз остварувањето на функцијата на 
власта .и утврдувањето и спроведувањето на поли-
тиката и управувањето со другите општествени 
работи. 

Општествените совети се Образуваат како об-
лик на организирана демократска размена и усо-
гласување на мислењата, на меѓусебна соработка 
и консултации за начелните прашања за утврду-
вање и спроведување на политиката и развојот 
на социјалистичките самоуправни односи, како и 
за давање помош во подготвувањето, донесувањето 
и извршувањето на законите, другите прописи и 
општи акти, како и на општествените и самоуп-
равните одлуки. 

Работата на општествените совети се засновува 
врз научните достигања, самоуправната социјалис-
тичка свест и самоуправната практика, како и врз 
стручното знаење и искуство. 

Член 3 
Во остварувањето на своите функции, општес-

твените совети го применуваат начелото на колек-
тивна работа и одговорност на сите учесници во 
работата на советот. 

Член 4 
. Општествените совети се образуваат како оп-

штествени совети на општината, односно на Ре-
публиката и како општествени совети на управата 
за одделни управни области или за одделни ор-
гани на управата. 

Општествените совети се образуваат и како 
општествени совети на градската заедница, односно 
како општествени совети на управата за одделни 
управни области или за одделни органи на упра-
вата на градската заедница. 

Член 5 
Во Стопанската комора на Македонија и во 

општите здруженија, како и во другите самоуп-
равни организации и заедници, ако постои потреба 
за широко остварување на општественото влија-
ние врз нивната работа и вршењето на нивните 
функции, можат во согласност со закон, со прет-
ходен договор, да се образуваат општествени тела 
илт* други организирани облици за остварување на 
општественото влијание, кои дејствуваат во со-
гласност со положбата и улогата на општествените 
совети. 

Член 6 
Општествените совети се образуваат со одлука 

на собранието на општината, односно со закон, 
врз основа на претходен договор на учесниците 
во работата на советот. 

Општествените тела или другите организирани 
облици за остварување на општественото влијание 
од член 5 на овој закон се образуваат со самоуп-
равен општ акт. 

Член 7 
Иницијатива за претходен договор за образу-

вање на општествен совет може да покрене секој 
од учесниците во работата на советот. 

Член 8 
Се смета дека е постигнат претходен договор 

за образување на општествен совет, ако .иниција-
тивата од член 7 на овој закон ја прифатат учес-
ниците во работата на советот. 
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Член 9 
Учесниците во работата на советот ги опре-

делуваат своите делегати за работа во општес-
твениот совет зависно од прашањата што се на 
дневен ред на седницата еа советот. 

Член 10 
Во работата на општествениот савет можат, во 

согласност со програмата за работа на советот, да 
учествуваат научни и стручни организации и за-
едници кои не се учесници во работата на сове-
тот, како и општествено-политички, научни, струч-
ен и јавни работници како поединци. 

Член 11 
Во работата на општествениот совет имаат пра-

во, во согласност со програмата за работа на сове-
тот, да учествуваат и органи, организации и заед-
ници кои не се учесници во работата на советот, 
ако советот разгледува прашања кои се од непо-
среден интерес за работата и остварувањето на 
функциите на тие органи, организации, односно 
заедници. 

Член 12 
Со актот за образување на општествениот со-

вет се определуваат областа за која се образува 
советот, учесниците во работата на советот и на-
чинот на нивното учество во работата на советот, 
начинот на обезбедување на средствата за рабо-
та на советот, вршењето на стручните и други 
работи за потребите на советот, како и други пра-
шања од значење за работата на советот. 

Член 13 
Општествениот совет ги уредува мислењата и 

предлозите на седница на советот. 
Општествениот совет може да образува работ-

ни тела заради разгледување на одделни праша-
ња и подготвување на мислења и предлози на со-
ветот. 

Член 14 
Општествените совети работат во согласност со 

програмата за работа што ќе ја утврдат. 
Секој учесник во работата на општествениот 

совет преку својот делегат може да покрене ини-
цијатива за разгледување на одделно прашање. 

Иницијатива за разгледување на одделно пра-
шање во општествениот совет можат да покренат 
и органите и организациите, самоуправните орга-
низации и заедници кои не учествуваат во рабо-
тата на советот, како и работните луѓе и граѓаните. 

За прифаќање на покренатата иницијатива од 
ставовите 2 и 3 на овој член учесниците во рабо-
тата на општествениот совет претходно се изјас-
нуваат. 

По прифаќањето на иницијативата за разгле-
дување на одделно прашање во општествениот 
совет истовремено се одлучува прашањето да биде 
разгледано на една од наредните седници или ќе 
се предвиди во програмата за работа на советот. 

За причините поради кои не е прифатена ини-
цијативата за покренување на одделно прашање, 
општествениот совет го известува подносителот на 
инициј ативата. 

Член 15 
Делегатите на учесниците во работата на со-

ветот постапуваат во согласност со насоките на 
органите и организациите што ги делегирале, како 
и во согласност со заедничките и општите општес-
твени интереси и потреби, и за тоа му се одго-
ворни на органот, односно на организацијата што 
ги делегирала. 

Член 16 
За прашањата што ги разгледувал, општестве-

ниот совет им дава мислења и предлози на учес-
ниците во работата на советот и на надлежните 
органи и организации, како и на самоуправните 
организации и заедници на кои тие мислења и 
предлози се однесуваат. 

Ако на советот не е изразено единствено ми-
слење, односно предлог, советот ги дава мислењата 
што се изразени, односно предлозите што се изне-
сени на седницата на советот. 

Учесниците во работата на советот, како и 
надлежните органи и организации и самоуправни-
те организации и заедници кои не се учесници во 
работата на советот, при подготвувањето и доне-
сувањето соодветни одлуки ги разгледуваат ми-
слењата и предлозите на општествените совети. 

Член 17 
Органите и организациите на општината, од-

носно на Републиката се должни, во рамките на 
своите надлежности, по барање на општествените 
совети, да даваат податоци, документација и дру-
ги информации потребни за работата на советите. 

Самоуправните организации и заедници им да-
ваат на 'Општествените совети на нивно барање 
податоци, документација и други информации по-
требни за работата на советите, со кои распола-
гаат. 

Член 18 
Заради усогласување на мислењата и предло-

зите, како и за разгледување на прашањата од 
заеднички интерес, општествените совети меѓу-
себно соработуваат. 

Во остварувањето на соработката од став 1 на 
овој член, општествените совети можат, по праша-
њата од заеднички интерес, да одржуваат и заед-
нички седници. 

Член 19 
Работата на општествените совети е јавна. 

Член 20 . 
Општествените совети работат на седници. 
Со седниците раководи претседателот на оп-

штествениот совет. 
Претседателот на општествениот 'Совет го из-

бира советот врз основа на договор на учесниците 
во работата на советот за време од една година. 

Исто лице не може да (биде двапати еднопо-
друго избрано за претседател на општествениот 
совет. 

Член 21 
Општествениот совет донесува деловник за 

својата работа. 
Со деловникот на општествениот совет поблис-

ку се уредуваат организацијата и начинот на ра-
ботата4 на советот, начинот на остварувањето на 
јавноста во работата на советот, како и други пра-
шања од значење за работата на советот. 

II. Општествени совети на општината односно на 
Републиката 

Член 22 
Општествените совети на општината, односно 

на Републиката работат врз принципот на усогла-
сување на ставовите, поаѓајќи од правата, дол-
жностите и одговорностите на органите на општи-
ната, односно на Републиката, како и од со Ус-
тавот утврдената улога и одговорност на општес-
твено-политичките организацин. 

Општествените совети на општината, односно 
на Републиката, во остварувањето на својата функ-
ција, покренуваат иницијатива и разгледуваат 
начелни прашања во врска со утврдувањето и 
спроведувањето на политиката и со подготвува-
њето и извршувањето на законите и на другите 
прописи и општи акти, општествените договори 
и самоуправните спогодби. 

Член 23 
Учесници во работата на општествениот совет 

на општината се: собранието на општината, из-
вршниот совет на собранието на општината, оп-
штествено-оолитичките организации, како и оп-
штите здруженија и другите облици на здружу-
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вање на организациите на здружениот труд во оп-
штината, научните и стручните организации и за-
едници во областа во која се образува општес-
твениот совет. 

Учесници во работата на општествениот со-
вет на Републиката се: Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, Претседателството 
на Социјалистичка Република Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, општествено-политичките ор-
ганизации, како и општите здруженија и другите 
облици на здружување на организациите на здру-
жениот труд, научните и стручните организации 
и заедници во областа во која се образува општес-
твениот совет. 

Член 24 
Извршниот совет на Собранието на општина-

та, односно на Републиката и друг овластен пред-
лагач на закони, други прописи и општи акти или 
органот на управата на Републиката, односно оп-
штината во подготвувањето на заканите и на дру-
гите прописи и општи акти и во нивното извршу-
вање, ги разгледуваат мислењата и предлозите на 
општествените совети на општината, односно на 
Републиката. 

Ако извршниот совет на собранието на општи-
ната, односно на Републиката, или органот на уп-
равата на општината, односно на Републиката во 
подготвувањето на заканите, на другите прописи 
и општи акти или во нивното извршување не го 
прифати мислењето или предлогот на општестве-
ниот совет, извршниот совет ќе го извести за тоа 
собранието на општината, односно на Републиката 
и другите учесници во работата на советот, а ор-
ганот на управата ќе го извести извршниот совет 
на собранието на општината, односно на Репуб-
ликата. 

Член 25 
Органите на управата на општината, односно 

еа Републиката во чиј делокруг опаѓаат прашања-
та што се разгледуваат на седница на општестве-
ниот совет, како и стручните служби на органите, 
организациите и заедниците кои учествуваат во 
работата на општествениот савет, се должни да 
вршат стручни работи за потребите на советот, 
да му обезбедуваат потребни податоци, документа-
ција и други информации со кои располагаат. 

III. Општествени совети на управата за одделни 
управни области или за одделни органи на 

управата 

Член 26 
Општествените совети на управата за одделни 

управни области или за одделни органи на упра-
вата (општествени совети на управата) можат да 
се образуваат, за одделни управни области или за 
одделни органи на управата чија дејност е од по-
себно значење за општината, односно за Републи-
ката или за здружениот труд, односно за задоволу-
вање на секојдневните животни потреби на гра-
ѓаните. 

Член 27 
Општествените совети на управата особено: ги 

разгледуваат прашањата што се однесуваат на 
спроведувањето на утврдената политика и на из-
вршувањето на законите и другите прописи и оп-
шти акти; ги разгледуваат, на иницијатива од учес-
ниците во работата на советот, предлозите на про-
писи и на општи акти што ги донесуваат органите 
на управата и предлозите на прописи и на други 
општц акти што се однесуваат на нивната работа, 
и ги разгледуваат условите и начинот на оствару-
вањето на правата, обврските и интересите на ра-
ботните луѓе и граѓаните и на самоуправните ор-
ганизации и заедници што се остваруваат во ра-
ботата на органите на управата. 

Член 28 
Учесници во работата на општествениот со-

вет на управата се: собранието на општината, од-
носно на Републиката, извршниот совет на собра-
нието на општината, односно на Републиката, оп-
штесгвено-политичките организации, другите оп-
штествени организации, како и општите здруже-
нија и другите облици на здружување на самоуп-
равните организации и заедници, научните и струч-
ните организации од областа за која се обврзува 
општествениот совет. 

Учесници во работата на општествениот со-
вет на управата се и органот на управата за кој 
е образуван општествениот совет, односно органите 
на управата за областа за која е образуван оп-
штествениот совет.4 

Член 29 
Општествениот совет на управата им дава ми-

слења и предлози на органите на управата во об-
ласта за која е образуван советот. 

Органите на управата се должни да ги разгле-
дуваат мислењата и предлозите на советот од став 
1 на овој член. 

Ако органот на управата не го прифати мисле-
њето или предлогот на советот од став 1 на овој 
член, а се работи за прашање за кое тој одлучува 
во рамките на својата надлежност, за причините 
поради кои не го прифатил мислењето или за 
предлогот ќе го извести извршниот совет на со-
бранието на општината, односно на Републиката, 
по што самостојно, донесува одлука. 

Ако .донесената одлука на органот на упра-
вата не е во согласност со мислењето или со пред-
логот на општествениот совет на уцравата, орга-
нот на управата ќе го извести за тоа советот. 

Ако органот на управата не го прифати ми-
слењето или предлогот на општествениот совет на 
управата, а се работи за прашање за кое одлу-
чува собранието или извршниот совет на собра-
нието на општината, односно на Републиката, за 
причините поради кои не го прифатил мислењето 
или предлогот, органот на управата ќе го извести 
извршниот совет на собранието на општината, од-
носно на Републиката и советот. 

Член 30 
Со актот за образување на општествениот со-

вет за одделна управна област се определува ор-
ганот на управата кој ќе ги врши стручните ра-
боти на советот, а стручните работи на општестве-
ниот 'совет образуван за органот на управата ги 
врши органот на управата за кој е образуван со-
ветот. 

IV. Примена на одредбите од овој закон на 
општествените совети на градската заедница 

Ч л ен 31 
Одредбите од првиот дел на овој закон се 

применуваат и на општествените совети на град-
ските заедници, односно на општествените совети 
на управата или за одделни управни области на 
гр а доодите з а едници. 

Втор дел 
РЕПУБЛИЧКИ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ 

Член 32 
Републички општествени совети се: Републич-

ки општествен (Совет за прашања на општествено-
то уредување, Републички општествен совет за 
стопански развој и економска политика и Репуб-
лички општествен совет за односи со странство. 

Член 33 
Републичкиот општествен совет за прашања 

на општественото уредување ги разгледува начел-
ните прашања од изградбата и остварувањето на 
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со Уставот утврденото социјалистичко самоуправно 
општествено-економско уредување и општествено-
политичкиот систем. 

Член 34 
Републичкиот општествен савет за стопански 

развој и економска политика ги разгледува на-
челните прашања од утврдувањето и спроведува-
њето иа економската политика, утврдувањето на 
заедничките плански цели и на заедничките оце-
ни на можностите во врска со договарањето на 
основите на општествениот план на Македонија 
и со неговото извршување, како и други прашања 
од посебно значење за стопанскиот развој и еко-
номската политика. 

Член 35 
Републичкиот општествен совет за односи со 

странство ги разгледува прашањата во врска со: 
учеството на Социјалистичка Република Македо-
нија во утврдувањето и спроведувањето на надво-
решната политика на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија и нејзините односи со 
другите држави и со меѓународните органи и ор-
ганизации, соработката на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија со органите и организациите на 
други држави и со меѓународни органи и (органи-
зации во рамките на утврдената надворешна по-
литика и меѓународните договори на Југославија, 
развивањето на политичките, економските, кул-
турните и другите односи со соседните како и со 
други држави и меѓународни органи и организа-
ции што се од значење за Републиката или за 
правата и интересите на нејзините работни луѓе 
и граѓаните, македонскиот народ и народностите, 
организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници, усогласување-
то и насочувањето на соработката на општините и 
организациите на здружениот* труд и другите са-
моуправни организации со соодветни странски и 
меѓународни органи и организации и со админис-
тративните единици на странски држави во рам-
ките на утврдената надворешна политика и меѓу-
народните договори на Југославија и политиката 
на Републиката за оваа соработка, како и пра-
шањата за грижата на Социјалистичка Република 
Македонија за почитување на правата на деловите 
на македонскиот народ кој живее во соседните 
земји како национално малцинство и за Македон-
ците и припадниците на народностите од Соција-
листичка Република Македонија кои се наоѓаат 
во други земји како иселеници или се на привре-
мена работа во странство. 

Член 36 
Учесници во работата на републичките оп-

штествени совети, согласно со договорот, се: Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, Соју-
зот на комунистите на Македонија, Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ на Македонија, 
Сојузот на синдикатите на Македонија, Сојузот на 
социјалистичката младина на Македонија, Сојузот 
на здруженијата на борците од НОВ на Македо-
нија а Стопанската комора на Македонија. 

Учесниците во работата на републичките оп-
штествени совети од став 1 на овој член можат да 
повикаат одделни научни, стручни и други само-
управни организации и заедници да му пристапат 
на републичкиот општествен совет како учесници 
во неговата работа. 

Член 37 
Со седниците на републичкиот општествен со-

вет раководи претседателот на советот кој се из-
бира врз основа на .договор на учесниците во ра-
ботата на советот за време од 1 година. 

Исто лице не може да биде двапати еднопо-
друго избрано за претседател на- републичкиот оп-
штествен совет. 

Член 38 
Републичкиот општествен совет има координа-

цианед одбор. 
Делегатите во работата на координациониот 

одбор ги определуваат учесниците во работата на 
републичкиот општествен савет. 

Координациониот одбор, определува кои на-
учни, стручни и други организации и заедници и 
кои општествено-политички, научни и стручни ра-
ботници ќе се повикуваат заради учество во ра-
ботата на републичкиот општествен совет, во за-
висност од прашањата кои ќе се разгледуваат на 
седницата на советот. 

Крординациониот одбор се грижи за подготву-
вање на седниците на републичкиот општествен 
савет и врши организациони работи за кои ќе го 
овласти советот. 

Член 39 
Републичките општествени совети соработуваат 

со соодветните сојузни општествени совети, како и 
со општествените совети на другите социјалистич-
ки републики и социјалистички автономни покра-
ини за разгледување на прашања од заеднички 
интерес. 

Член 40 
Републичките општествени совети во завис-

ност од прашањата што ср на дневен ред на со-
јузните општествени совети определуваат делега-
ти како учесници во работата на соодветните со-
јузни општествени совети. 

Член 41 
Републичкиот општествен совет има секретар 

кого на предлог на координациониат одбор го име-
нува советот. 

Секретарот на републичкиот општествен совет 
се именува на време од 4 години. 

Секретарот на републичкиот општествен совет 
му помага на претседателот во организирањето на 
работата на советот и врши други работи опреде-
лени со деловникот на советот. 

Член 42 
Функционерот кој раководи со републичкиот 

орган на управата учествува во работата на ре-
публичкиот општествен совет кога советот разгле-
дува прашања кои се однесуваат на делокругот на 
органот со кој тој раководи. 

Член 43 
Стручните работи за Републичкиот општествен 

совет за прашањата на општественото уредување 
и за Републичкиот општествен совет за стопански 
развој и економска политика ги врши стручната 
служба на Извршниот савет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, а за Репуб-
личкиот општествен совет за односи со странство 
— стручната служба на Претседателството на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 44 
Средствата за работа на републичките општес-

твени совети се обезбедуваат во Републичкиот бу-
џет. 

Услови за работата на републичките општес-
твени совети обезбедува Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Трет дел 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 
Организацијата и работата на постојните ре-

публички општествени совети ќе се, усогласат со 
одредбите на овој закон во рок од 3 месеци од 
денот на неговото влегување во сила. 
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Член 46 265. 

Со денот иа влегувањето во оила на овој закон 
престанува да важи Законот за републичките со-
вети („Службен весник на С!РМ" бр. 27/75 и 15/78), 
освен одредбите што се однесуваат на Републич-
киот совет за заштита на поредокот утврден со 
Уставот. 

Член 47 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

264. 
Врз основа на член 376, став, 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 ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА РЕА-
ЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И 
ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ 'ОБЈЕКТИ ОД 
ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИ-

ОДОТ 1977—1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување до-
полнителни средства за реализација на Програ-
мата за. изградба и опремување на здравствени 
објекти од општ интерес за Републиката во пери-
одот 1977 —1980 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на (општините 
и Општествено -по литичкиот собор, одржани на 25 
јуни 1980 година. 

Бр. 08-1640 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕД-
СТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ 
ОБЈЕКТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИ-

КАТА ВО ПЕРИОДОТ 1977—1980 ГОДИНА 

Член 1 

За реализација на Програмата ' за изградба и 
опремување на здравствени објекти од општ ин-
терес за Републиката во периодот 1977—1980 го-
дина, се обезбедуваат дополнителни средства во 
износ од 120.000.000 динари. 

Член 2 

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обез-
бедат од Републичкиот буџет во 1981 и 1982 го-
дина. 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

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 ОСНО-
ВАЊЕ НА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД РА-

БОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ 
ЛИЦА 

Се прогласува Законот за основање на работна 
организација од работните луѓе и граѓанските 
правни лица, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 јуни 1980 година. 

Бр. 08-1646 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОД РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВ-

НИ ЛИЦА 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат условите и начи-

нот на основање на работна организација од ра-
ботни луѓе и граѓански правни лица (во натамош-
ниот текст работна организација) и се определу-
ваат дејностите во кои може да се основа работна 
организација. 

Член 2 
Работните луѓе (можат да основаат работна ор-

ганизација заради остварување правото на ра-
бота на лицата кои ја основаат работната органи-
зација и заради задоволување на потребите од 
производи и услуги. 

Граѓанските правни лица можат да основаат 
работна организација ако со нејзиното основање 
се овозможува поуспешно остварување на целите 
и задачите на граѓанските правни лица и се за-
доволуваат потребите од одредени производи и ус-

Член 3 
Работна организација можат да основаат нај -

м а л к у 1 0 работни луѓе ако: обезбедат потребни 
средства, за основање и почеток со работа на ра-
ботната организација; обезбедат гарантни средства; 
ги измириле обврските спрема општествената за-
едница; не ' се под истрага и не се основачи на 
друга работна организација или не биле основачи 
на работна организација која престанала поради 
стечај. 

гуРаботна организација можат да основаат гра-
ѓанските правни лица ако: обезбедат потребни 
средства за основање и почеток со работа на ра-
ботната организација; (обезбедат гарантни средства 
и не се основачи на друга работна организација. 

Член 4 
На работната организација основана од работ-

ни луѓе или граѓански правни лица, се примену-
ваат прописите што се однесуваат на (организаци-
ите на здружениот труд. 

Член 5 
Како гарантни средства, во смисла на член 3 

од овој закон, се сметаат вложените средства, 
односно недвижностите на работните луѓе и гра-



Стр. 462 — Бр. 24 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 ју ли 1980 

ганските правни лица во износ, односно во вред-
ност со кои се обезбедува сигурност на работењето 
на работната организација. 

Износот на средствата од став 1 на овој член, 
односно вредноста на недвижностите се определува 
со елаборатот за општествено-економската оправ-
даност за основање на работната организација 

Гарантните средства служат за намирување на 
законските .обврски и обврските спрема доверите-
лите што не можат да се намират од остварениот 
доход на работната организација. 

Член 6 
Работните луѓе и граѓанските правни лица 

можат да основаат работна организација за врше-
ње само на една дејност. 

Работна организација може да се основа во 
следниве дејности од гранките, групите и подгру-
пите утврдени со одлуката за Единствената кла-
сификација на дејностите („Службен лист на 
СФРЈ" број 34/76 и 62/77) и тоа: преработка на 
обоени метали (гранка ОНО); преработка на неме-
тални минерали — без градежен материјал (тран-
ка 0112); металопреработувачка дејност (гранка 
0113); машиноградба (гранка 0114); производство на 
мотоцикли и мопед,и, производство на велосипеди 
и производство на делови и прибор за моторни 
возила (подгрупи 011525, 011526, 011527); производ-
ство на електрични машини и' апарати (гранка 
0117): производство на средства за перење и коз-
метички препарати; производство на бои и лакови, 
преработка на пластични маси (група 01192, 01193, 
01194); производство на камен, чакал и песок 
(гранка 0120); производство на градежен материјал 
(гранка 0121); производство на режана граѓа и пло-
чи (гранка 0122); производство на финални про-
изводи од дрво (гранка 0123); производство и пре-
работка на хартија (гранка 0124); производство на 
текстилни предива и ткаенини (гранка 0125); про-
изводство на готови текстилни производи (гранка 
0126); производство на кожа и крзно (гранка 0127); 
производство на кожни обувки и галантерија 
(гранка 01.28); друга преработка на каучук (под-
група 012909); производство на прехранбени про-
изводи (гранка 0130); производство на добиточна 
храна (гранка 0132): производство на разновидни 
произведи (гранка 0139); земјоделство и рибарство 
(област 02); реконструкција, адаптација и поправ-
ки на стопански станбени и други згради (дел од 
групата 05010); инсталациони завршни работи во 
градежништвото (гранка 0503); градски сообраќа] 
(гранка 0606); трговија на мало освен трговија со 
алкохолни пијалоци, трговија на мало со возила 
и делови и трговија на мало со нафтени дешавати 
(гранка 0701). освен дел од подгрVпата 070114 и 
гоVпите 07014 и 07015); угостителство (гранка 
0801) и занаетчиство и лични услуги (област 09). 

Член 7 
Актот за основање на работната организација 

што ја основаат работните луѓе или граѓанските 
правни лица, содржи покрај податоците опреде-
лени со Законот за здружениот труд, содржи и 
податоци за видот и износот на тарантните сред-
ства и за начинот и рокот на враќање на сред-
ствата вложени за основање и почеток со работа 
на работната организација и на гарантните сред-
ства. 

Член 8 
Актот за основање на работната ор га низ ат гија 

се доставува на согласност до собранието на оп-
штината на чие подрачје ќе биде седиштето на 
работната организација. 

Кон актот за основање .се поднесува и ела-
боратот за општествената и економкжата оправда-
ност за основање на работната организација. 

Пред да се даде согласноста од ставот 1 на 
овој член, собранието на општината е должно да 
прибави мислење за општествената и економската 
оправданост за основање на работната организа-

ција од Стопанската комора на Македонија, од-
носно од стопанската комора од подрачјето на кое 
ќе биде лоцирана работната организација. 

Член 9 

Со актот за основање не може да се предвиди, 
враќањето на вложените средства за основање и 
почеток со работа на работната организација да се 
врши пред навршувањето три години од денот на 
конституирањето на работната организација. 

Гарантните средства не можат да се повлечат, 
отуѓат односно оптоварат пред навршувањето на 
две години од надоместувањето на средствата за 
основање и почеток со работа на работната орга-
низација, освен во случаите на болест што оневоз-
можува' вршење на дејноста, инвалидност и смрт. 

Член 10 
Средствата за основање и почеток со работа 

на работната организација не можат да се вра-
ќаат на работните луѓе и граѓанските правни лица 
во деловните години во кои работната организа-
ција работела со загуби. 

Член 11 
За намирување на обврските на работната ор-

ганизација, кои не можат да се намират од сред-
ствата на организацијата, основачите одговараат 
со целокупниот свој имот сразмерно на учеството 
на секој основач во обезбедувањето на средствата 
за основање и почеток со работа на работната ор-
ганизација. 

Член 12 
Со актот за основање на работната организа-

ција може да се определи работните луѓе и гра-
ѓанските правни лица на паричните средства вло-
жени за основање и "почеток со работа на работ-
ната организација и на гарантните парични сред-
ства да имаат право на камата. 

Каматата од став 1 на овој член може да се 
определи до висината на каматната стапка на оро-
чени штедни влогови на граѓаните. 

Член 13 
Средствата вложени за основање и почеток со 

работа, како и каматата, се враќаат од чистиот до-
ход на работната организација. 

Средствата што се враќаат на работните луѓе 
и граѓанските правни лица по основ на вложените 
средства не можат да изнесуваат повеќе од 25 от-
сто од нивниот износ, годишно. 

Член 14 
Општествено-политичките заедници, организа-

циите на здружениот труд, самоуправните инте-
ресни заедници и други самоуправни организации 
и заедници можат да обезбедат средства за осно-
вање и почеток со работа на работната организа-
ција основана од граѓанските правни лица., 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

266. 
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 ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за внатрешни работи, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на з дружениот труд и Општествено-пол итич -
КИОТ собор, одржани на 25 јуни 1980 година. 

Бр. 08-1642 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Во Законот за внатрешни работи („Службен 

весник на СРМ" број 45/72, 8/73 и 31/74), член 1 се 
менува и гласи: 

„Внатрешни работи во смисла на овој закон се: 
1. Работите на заштитата на поредокот утвр-

ден со Уставот (државна безбедност); 
2. Работите што се однесуваат на заштитата 

на животот и личната сигурност на луѓето; спре-
чувањето и откривањето на кривичните дела; про-
наоѓањето и фаќањето на сторителите на кривич-
ните дела и нивното предавање на надлежните 
органи; одржувањето на јавниот ред и мир; за-
штитата на определени личности и објекти; врше-
њето на криминалистичко-технички работи и веш-
тачења; регулирањето и контролата на сообраќа-
јот на патиштата и други работи сврзани со без-
бедноста на сообраќајот на патиштата; заштитата 
од пожари; контролата на движењето на грани-
цата; контролата на патничкиот сообраќај преку 
државната граница; утврдувањето и решавањето 
на граничните инциденти и други повреди на гра-
ницата; обезбедувањето на поставувањето и .одр-
жувањето на ознаките со кои се обележува гра-
ничниот појас на копно и укажувањето на неоп-
ходна помош за отстранување на последиците во 
случај на елементарни и други непогоди кои мо-
жат да го загрозат животот и здравјето на лулето 
или имотот во поголем обем (јавна безбедност); 

3. Работите што се однесуваат на здружува-
њето на граѓаните; јавните собири, набавувањето, 
поседувањето и носењето на оружје и муниција; 
контролата над .производството, прометот, склади-
рањето на запаливи течности, гасови, експлозивни 
и други опасни материи и превозот на овие мате-
рии, државјанството; патните исправи за премин 
на државната граница; престојот на странци; лич-
ните карти; матичните книги; единствениот мати-
чен број на граѓаните; личните имиња; пријавува-
њето на живеалиштето и престојувалиштето на 
граѓаните, како и 

4. Другите работи определени со закон. 

Член 2 , 
Во член 2 зборовите во заградата „општински 

орган за внатрешни работи" се заменуваат со збо-
ровите „општински орган на управата надлежен 
за внатрешни работи". 

Член 3 
Член 4 се менува и гласи: 
„Внатрешните работи од член 1 став 1 точка 

1—3 на овој закон се работи од општ интерес за 
Републиката." 

Член 4 
Член 5 се менува и гласи: 
„Во вршењето на работите од својата надлеж-

ност органите на управата надлежни за внатрешни 
работи се потпираат врз иницијативата и помошта 

од работните луѓе и граѓаните, организациите на 
здружен труд, месните заедници и другите само-
управни организации и заедници, општествено-поли-
тичките организации, општествените организации, 
стручните и другите здруженија на граѓаните, како 
и врз помошта од органите на управата и другите 
државни органи. 

Работните луѓе и граѓаните, организациите на 
здружен труд, месните заедници и другите само-
управни организации и заедници, општествено-по-
литичките организации, општествените организа-
ции, стручните и други здруженија на граѓаните, 
како и органите на управата и другите државни 
органи им пружаат помош на органите на упра-
вата надлежни за внатрешни работи во извршу-
вањето на работите од нивната надлежност, а осо-

бено во работите на заштитата на поредокот ут-
врден со Уставот, животот и личната сигурност 
на луѓето, спречувањето и откривањето на кри-
вичните дела, обезбедувањето на јавниот ред и мир, 
како и во работите на безбедноста на сообраќајот на 
патиштата." 

Член 5 
По член 5 се додаваат два нови члена 5-а и 

5-6, кои гласат: 
„Член 5-а 

Органите на управата надлежни за внатрешни 
работи ја остваруваат општествената самозаштита 
со насочување на своите активности за развој, 
унапредување л јакнење на општествената само-
заштита и ЕЗ рамките на својот делокруг укажу-
ваат стручна помош на работните луѓе и граѓа-
ните, организациите на здружен труд, месните за-
едници и други самоуправни организации и заед-
ници, општествено-политич1$ите организации, оп-
штествените организации, стручните и други здру-
женија на 1раѓаните, како и на органите на упра-
вата и другите државни органи во организирањето, 
примената и преземањето на одделни мерки и ак-
тивности на општествената самозаштита, насочу-
вање и упатување на самоуправните и други оп-
штествени субјекти во пропишување или спрове-
дување на пропишаните мерки со кои се регулира 
заштитата од непријателско^субверзивни дејности, 
заштитата на општествената сопственост и зашти-
тата од елементарни непогоди. 

Органите на управата надлежни за внатрешни 
работи укажуваат помош и соработуваат со орга-
низациите од областа на воспитувањето, образова-
нието и културата, јавното информирање, врабо-
тувањето на работниците во странство и учеству-
ваат во организирањето и спроведувањето на вос-
ггитно-пропагандните акции заради подигнување на 
безбедносната култура и оспособувањето на работ-
ните луѓе и граѓаните и поттикнување на другите 
општествени субјекти за ^делотворно залагање 
во борбата против сите форми на антисоциј а лис-
тичка антис амоу пр авни и други општествено-
штетни дејности и однесувања, соработуваат со 
научните организации кои вршат истражувања во 
областа на општествената самозаштита и им да-
ваат потребни податоци во согласност со пропи-
шаните мерки за нивна заштита. 

Член 5-6 
Органите на управата надлежни за внатрешни 

работи во рамките на своите надлежности во ос-
тварувањето на обврските од општествената само-
заштита, изготвуваат програми за активностите во 
оваа област и го обезбедуваат нивното спроведу-
вање, се организираат за што поцелосно и поефи-
касно дејствување во таа област, заради што ос-
тв1аруваат меѓусебна соработка и соработка со ор-
ганизациите на здружениот труд, месните заедни-
ци и другите самоуправни организации и заедни-
ци, општости ено-политичките организации, општес-
твените организации, стручните и други здруже-
нија на граѓаните, како и со органите на упра-
вата и другите државни органи во Републиката." 
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Член 6 
Во член 6 зборовите „чу в арон: ата служба" се 

заменуваат со зборовите „службата за обезбеду-
вање". 

Член 7 
Во член 8 став 2 точката на крајот се брише 

и се додаваат зборовите „и за состојбите и проб-
лемите од општествената самозаштита". 

Член 8 
Во член 10 став 1 зборот „Органите" се заме-

нува со зборовите „Заради остварување на наче-
лото на јавноста во работата, органите на управа-
та надлежни". 

Во став 2 зборовите „другите организации" се 
заменуваат со зборовите „другите самоуправни ор-
ганизации и заедници, органите на управата и 
другите државни органи" а по збррот „(даваат" се 
додаваат зборовите „податоци и". 

Во став 3 по зборот „воена" се става запирка 
и зборот „или" се брише, а по зборот „службена" 
се додаваат зборовите „или деловна". 

Член 9 
Во член 12 по зборот „самоуправувањето" се 

додаваат зборовите „во органите на управата", по 
зборовите „работните односи" буквата „и" се заме-
нува со запирка, а во третиот ред по зборот „уп-
равата" запирката се брише и се додаваат зборо-
вите „и законите и другите прописи »од областа на 
пензиското, инвалидското и здравственото осигу-
рување". 

Член 10 
Член 13 се брише. 

Член 11 
Во член 14 ставови 1 и 3 бројот „13" се заме-

нува со зборовите „1 став 1 точка 2". 
Во став 2 зборот „функции ата" се заменува 

со зборот „звањето". 
Во став 3 зборовите „старешината на општин-

скиот орган" се заменуваат со зборовите „функци-
онерот кој раководи со општинскиот орган на уп-
равата надлежен", а по зборот „секретар" се дода-
ваат зборовите „за внатрешни работи (републички 
секретар)". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Кога интересите на поредокот утврден со Ус-

тавот или одржувањето на јавниот ред и мир тоа 
го бараат, републичкиот секретар може да нареди 
и другите овластени службени лица од член 43 на 
овој закон, да вршат определени работи во уни-
форма на милиција". 

Член 12 
Член 15 се менува и гласи: 
„Службата за државна безбедност собира по-

датоци и * известувања заради откривање и попре-
чување на дејностите насочени кон поткопување 
или уривање на поредокот утврден со Уставот, за-
грозување на безбедноста на земјата и во врска со 
тоа презема и други потребни мерки и дејствија 
врз основа на закон и прописи донесени во со-
гласност со закон". / 

Член 13 
Во член 16 став 2 зборот „формираат" се за-

менува со Зборот „образуваат", а на крајот се до-
дава нова реченица, која гласи: „Бројот и седиш-
тата на организационите единици се определуваат 
со општиот акт за систематизација на работите 
и работните задачи на Службата за државна без-
бедност". 

Член 14 
Во член 17 зборот „републички" се брише, по 

зборот „безбедност" се додаваат зборовите „во Ре-
публичкиот секретаријат", а по зборовите „Изврш-
ниот совет" се додаваат зборовите „на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија". 

/ Член 15 
Во член 18 зборовите „републичкиот потсекре-

тар за државна безбедност самостојно", се заме-
нуваат со зборовите „Потсекретарот за државна 
безбедност во Републичкиот секретаријат", а збо-
ровите „за внатрешни работи (републички секре-
тар)" се бришат. 

Член 16 
Во член 19 ставови 1 и 2 по, зборот „Сора-

нието" се додаваат зборовите „на Социјалистичка 
Република Македонија", а по зборовите „Изврш-
ниот совет" се додаваат зборовите „на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Републичкиот секретар по своја иницијатива 

или по барање поднесува извештај и дава подато-
ци за работата, проблемите и состојбата на Служ-
бата за државна безбедност и на Републичкиот 
совет за заштита на поредокот утврден со Уставот." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 17 
Во член 20 по зборот „проблемите" се додаваа*! 

зборовите „од надлежност". 

Член 18 
Во член 21 зборовите „кој ќе го определи" се 

заменуваат со зборовите „определен од", а по збо-
ровите „Извршниот совет" се додаваат зборовите 
„на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија". 

Член 19 
Член 22 се брише. 

Член 20 
Во член 23 по зборот „организации" се до-

даваат зборовите „на здружениот труд и други 
самоуправни организации и заедници". 

Член 21 
Во член 24 ставот 1 се брише. 
Во став 2 кој станува став 1 зборовите „од 

претходниот став" се заменуваат со зборовите „на 
Службата за државна безбедност". 

Член 22 
Член 25 се менува и гласи: 
„За Службата за .државна безбедност републич-

киот секретар донесува посебен општ акт за орга-
низација и работа и посебен општ акт за система-
тизација на работите и работните задачи. 

Пред донесувањето на општите акти од став 
1 на овој член, републичкиот секретар е должен 
да прибави мислење од Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
или од него овластен орган." 

Член 23 
Во .насловите под ГУ, V и VI по зборот „ОР-

ГАНИТЕ" се додаваат зборовите „НА УПРАВАТА 
НАДЛЕЖНИ". 

Член 24 
Во член 27 став 1 зборот „Два" се заменува 

со зборовите „Собранијата на дае", а зборот „спо-
годбено" се заменува со зборот „договорно". 

Во став 2 зборовите „Општините кои основале" 
се заменуваат со зборовите „Во општините во кои 
е основан", по зборот „работи" запирката се брише 
и се додаваат зборовите „собранијата на општини-
те", а зборовите „општинските собранија" се заме-
нуваат со зборовите „собранијата на општините". 

Член 25 
, Во член 28 зборот „системот" се заменува со 

зборот „системите". 
Член 26 

Во член 29 бројот „13" се заменува со зборови-
те „1 став 1 точка 2", а по зборот „закон" се дода-
ваат зборовите освен контролата на патничкиот 
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сообраќај преку државната граница и обезбеду-
вањето на поставувањето и одржувањето на оз-
наките со кои се обележува граничниот појас на 
копно". 

Член 27 
Во член 30 став 1 зборовите „Старешината на 

општинскиот орган" се заменуваат со зборовите 
„Функционерот кој раководи со општинскиот срган 
на управата надлежен", а зборовите „општинското 
собрание" се заменуваат со зборовите „собранието 
на општината". 

Во став 2 зборовите „Старешината на заеднич-
киот општински орган" се заменуваат со зборовите 
„Функционерот кој раководи со заедничкиот оп-
штински орган на управата надлежен", а зборо-
вите „општинските собранија" се заменуваат со 
зборовите „собранијата на општините". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако не се постигне согласност во смисла на 

ставовите 1 и 2 на овој член, за именувањето ќе 
одлучи Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Член 28 
По член 30 се додаваат два нови члена 30-а и 

30-6, кои гласат: 
„Член 30-а 

Во Секретаријатот за внатрешни работи на Со-
бранието на град Скопје и во заедничките органи 
на управата надлежни за внатрешни работи може 
да има заменик и помошници на функционерот 
кој раководи со тој 'орган на управата. 

Член 30-6 
• Функционерот кој раководи со општинскиот 

орган на управата надлежен за внатрешни работи 
е одговорен за законито, правилно и навремено 
работење на органот на управата надлежен за 
внатрешни работи на собранието на општината и 
неговиот извршен орган и е должен ним да им 
поднесува извештај за работата на органот. 

Функционерот кој раководи со заедничкиот оп-
штински орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи е одговорен за законито, правилно и 
навремено работење на заедничкиот орган на уп-
равата надлежен за внатрешни работи на собра-
нијата на општините кои го основале органот и 
нивните извршни органи и е должен -ним да им 
поднесува извештај за работата на заедничкиот 
орган." 

Член 29 
Член 31 се менува и гласи: 
„Функционерот кој раководи со општинскиот 

орган на управата надлежен за внатрешни работи, 
односно функционерот кој раководи со заеднич-
киот општински орган на управата надлежен за 
внатрешни работи е должен за состојбите на вна-
трешните работи на подрачјето на општината да го 
известува републичкиот секретар. 

Републичкиот секретар има право да даде ини-
цијатива за утврдување одговорност на функци-
онерот кој раководи со општинскиот орган на 
управата надлежен за внатрешни работи односно 
на функционерот кој раководи со заедничкиот оп-
штински орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи ако утврди дека во органот не се спро-
ведува политиката утврдена од собранието на оп-
штествено-политичката заедница, не се извршу-
ваат законите, другите прописи и акти, не се при-
држува на начелните ставови на извршниот орган 
на собранието или задолжителните инструкции и 
наредби на републичкиот секретар издадени за 
извршување на одделни работи од општ интерес 
за Републиката. 

Органот овластен за утврдување на одговор-
носта е должен да ја разгледа дадената иниција-
тива, за неа да заземе став и да го извести репуб-
личкиот секретар." 

Член 30 
По член 33 се додаваат два нови члена 33-а 

и 33-6, кои гласат: 
„Член 33-а 

Во општинските органи на управата надлежни 
за внатрешни работи, односно во заедничките оп-
штински органи на управата надлежни за вна-
трешни работи, може да има униформирани и воо-
ружени работници на милицијата и на работи и 
работни задачи надвор од станиците на милицијата 
и самостојните одделенија на милицијата само за 
вршење на работи од подготовките на народна 
одбрана, работи од областа на јавниот ред и мир, 
безбедноста на сообраќајот на патиштата, уна-
предувањето на работите на милицијата од над-
лежност на органот на управата надлежен за вна-
трешни работи и управувањето со моторни возила 
кои носат регистарски таблици со ознака „М". 

Член ЗЗ-б 
Врз организацијата и вршењето на внатреш-

ните работи во градската заедница, како посебна 
општествено-политичка заедница, се применуваат 
одредбите на овој закон за општинските органи на 
управата надлежни за внатрешни работи." 

Член 31 
Во член 34 точката 1 се менува и гласи: 
„1. организира, обезбедува и непосредно пре-

зема мерки за заштита на поредокот утврден со 
Уставот;" 

ГО точка 1 се додава нова точка 1-а, која гла-
си: 

„1-а. учествува во организирањето на општес-
твената самоз аштит а;" 

Во точка 2 зборовите „на општа опасност" се 
заменуваат со зборовите „кои можат да го загро-
зат животот и здравјето на луѓето или имотот 
во поголем обем", а зборовите „поголем обем" на 
крајот од реченицата се заменуваат со зборовите 
„пошироки размери". 

Точка 4 се менува и гласи: 
„4. врши контрола на патничкиот сообраќај 

преку државната граница;" 
По точка 4 се додаваат две нови точки 4-а и 

4-6, кои гласат: 
„4-а. организира и непосредно презема мерки 

за вршење посложени работи на контролата на 
движењето на државната граница, утврдување и 
решавање на граничните инциденти и други по-
вреди на границата; 

4-6. организира и обезбедува поставување и 
одржување на ознаките со кои се обележува гра-
ничниот појас на копно;" 

Во точка 6 зборовите „општа опасност пред-
извикана од елементарни непогоди, епидемии и 
други општи опасности" се заменуваат со зборо-
вите „елементарни и други непогоди кои можат 
да го загрозат животот и здравјето на луѓето или 
имотот во поголем обем". 

Во точка 8 зборовите „што ќе бидат опреде-
лени;" се заменувааат со зборовите „учествува во 
определувањето, организирањето на заштитата и 
непосредно презема мерки и дејствија за зашти-
та на работните места, објектите и подрачјата од 
посебно значење за одбраната и безбедноста на зе-
мјата, кои ќе бидат утврдени со акт на Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија;". 

Во точка 9 зборовите „се грижи за организи-
рање и" се заменуваат со зборот „организира". 

По точка 9 се додаваат две нови точки 9-а и 
9-6, кои гласат: 

„9-а. спи обединува и усогласува плановите и 
мерките на органите на управата надлежни за вна-
трешни работи во услови на непосредна воена 
опасност и војна и во други вонредни ситуации; 

9-6. организира и се грижи за воведување на 
единствениот матичен број на граѓаните;" 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Во точка 11, зборот „системот", се заменува со 
зборот „системите", а по зборот „врски" се дода-
ваат зборовите „во органите на управата надлежни 
за внатрешни работи". 

По точка 11 се додава нова точка 11-а, која 
гласи: 

„11-а. ја организира и насочува криптозашти-
тата во органите на управата надлежни за вна-
трешни работи;". 

Во точка 17 зборовите „води општа грижа за" 
се заменуваат со зборовите „ја следи и презема 
мерки за подобруваше на". 

Член 32 
По член 35 се додава нов член 35-а, кој гласи: 

„Член 35-а 
Републичкиот секретар ќе го ограничи .или за-

брани движењето на лица на јавни места или ќе 
нареди определени лица чи1а дејност е насочена 
или постои основано сомнение дека со својата деј-
ност можат да го загрозат поредокот утврден со 
Уставот или одржувањето на јавниот ред и мир, 
да престојуваат во определено место или да напуш-
тат определено место со обврска повремено да се 
јавуваат на органот на управата надлежен за 
внатрешни работи. 

Републичкиот секретар може да ни изрече мер-
ките од став 1 на овој член само кога ќе се утврди 
дека е загрозен поредокот утврден со Уставот или 
одржувањето на јавниот ред и мир, а Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ќе донесе акт со кој посебно за тоа 
ќе го овласти. 

Мерките од став 1 на овој член можат да траат 
најдолго до престанокот на причините поради кои 
се изречени. 

Против решението со кое е изречена мерка да 
се престојува во определено место или да се на-
пушти определено место може да се изјави жалба 
до Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието". 

Член 33 
Во член 37 став 1 зборовите „на јавниот поре-

док" се заменуваат со зборовите „за заштита на 
поредокот утврден со Уставот", по зборовите „ра-
ботниците на милиција" се додаваат зборовите „и 
приправниците за милиционер^', зборовите „ра-
ботниците на милиција — слушатели на курсеви 
за стручно оспособување и образование во Сред-
ното училиште за внатрешни работи" се замену-
ваат со зборовите „учениците, студентите, слуша-
телите на курсеви, семинари и на другите форми 
на образование и од работниците на Центарот за 
образование на кадри за безбедност и општествена 
е амоз аштита." 

Став 2 се менува и гласи: 
„Кјота во единицата на милицијата од став 1 

на овој член се наоѓаат и приправници за мили-
ционери во општинските органи на управата над-
лежни за внатрешни работи, ученици кои се по-
стари од 18 години, студенти, слушатели на кур-
севи, семинари и на други форми на образование 
и работници од Центарот за образование на кадри 
за безбедност и општествена самозаштита, тие до-
дека ги извршуваат задачите заради кои е форми-
рана единицата, се сметаат за овластени службени 
лица во смисла на член 43 од овој закон." 

Во став 3 зборот „нејзиното" се заменува со 
зборовите „нејзиниот состав". 

Во став 5 зборот „општите" се заменува со збо-
ровите „самоуправните општи". 

Член 34 
Во член 39 по зборот „закон" се додаваат збо-

ровите „во согласност со општиот акт за система-
тизација на работите и работните задачи". 

Член З.г> 
Под V. зборовите „ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕ-

НИ ЛИЦА ВО ТИЕ ОРГАНИ" се заменуваат со 
зборовите „ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОВЛАС-
ТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА". 

Член 36 
Член 40 се менува и гласи: 
„Граѓаните, организациите на здружен труд и 

другите самоуправни организации и заедници, како 
и лицата кои вршат работи во органите на упра-
вата и другите државни органи, должни се да се 
придржуваат на наредбите на органите на упра-
вата надлежни за внатрешни работи и на овлас-
тените службени лица на тие органи." 

Член 37 
Член 41 се менува и гласи: 
„Органите на управата надлежни за внатреш-

ни работи се должни на органот надлежен за 
спроведуваше на извршувањето, на негово бара-
ње, да му дадат помош во спроведувањето на из-
вршувањето. 

Органот надлежен за спроведување на извршу-
вањето ќе побара помош од органот на управата 

1 надлежен за внатрешни работи, ако при спрове-
дувањето на извршувањето се наиде на физички 
отпор или таков отпор оправдано може да се оче-
кува, како и во други случаи утврдени со закон." 

Член 38 
Член 42 се менува и гласи: 
„Ако врз основа на посебни прописи определе-

на организација на здружениот труд, месна заед-
ница или друга самоуправна организација и заед-
ница, општествено-политичка организација, општес-
твена организација, стручно и друго здружение 
на граѓаните, орган на управата или друг држа-
вен орган одржува ред на определено подрачје, 
објект или приредба, органот на управата надле-
жен за внатрешни работи соработува со нив. 

Организациите на здружениот труд, месните за-
едници и другите самоуправни организации и за-
едници, општествено-политичките организации, 
општествените организации, стручните и другите 
здруженија на граѓаните, органите на управата и 
другите државни органи од став 1 на овој член 
му укажуваат помош на органот на управата над-
лежен за внатрешни работи кога тој ги врши 
работите од својата надлежност на подрачјето, об-
јектот или приредбата на која овие организации 
на здружениот труд, месни заедници и други са-
моуправни организации и заедници, општествено-
политички организации, општествени организации, 
стручни и други здруженија на граѓаните, органи 
на управата и другите државни органи го одржу-
ваат редот." 

Член 39 
Во член 43 став 2 точка 4 зборовите „старе-

шините на органите" се заменуваат со зборовите 
„функционерите кои раководат со органите на уп-
равата надлежни", по зборот „работи" се става 
за,пирка и се додаваат зборовите „нивните замени-
ци", зборот „функционер" се заменува со зборовите 
„раководни работници", по зборот „собранијата" 
се додаваат зборовите „на општествено-политички-
те . заедници", а зборот „тела" се заменува со збо-
рот „органи". 

Во став 4 по зборот „член" се додаваат збо-
ровите „кои на такви работи поминале најмалку 
20 години ефективна работа". 

Во став 6 зборовите „Републичкиот секретаријат" 
се заменуваат со зборовите „Републичкиот секре-
тар". 

Член 40 
Во член 47 став 2, алинеја 1 по зборот „иден-

титет" точката и запирката се заменуваат со за-
пирка и се додаваат зборовите „а идентитетот не 
може на друг начин да се утврди". 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 9 јули 1980 
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Член 41 
Во член 51 став 1 зборот „установа" се заме-

нува со зборовите „организација на здружен труд", 
а зборот „несреќа" се заменува со зборот „непо-
года". 

• Член 42 
Во член 52 по зборовите „гумена палка" се 

става зпирка и се додаваат „шмркови со вода, 
средства за присилно запирање на моторни вози-
ла, гасни". 

Член 43 
Во член 53 став 1 точка 2 зборовите „народот 

и државата" се заменуваат со зборовите „основите 
на социјалистичкото самоуправно општествено уре-
дување и безбедноста на СФРЈ", а по зборот „убис-
тво", се додаваат зборовите „грабнување на воз-
духоплов, загрозување на безбедноста на лет на 
воздухоплов",. 

Во став 3 зборот „старешина" се заменува со 
зборовите „одговорен работник", а зборот „старе-
шината" се заменува со зборовите „одговорниот 
работник". 

Член 44 
Во член 55 став 1 зборовите „лишување од сло-

бода" се заменуваат со зборот „затвор". 

Член 45 
Во член 57 став 1 помеѓу зборовите „се води" 

се додаваат зборовите „покрене и", по зборовите 
„службената работа" се додаваат зборовите „како 
и учество во сообраќајка незгода со службено мо-
торно возило при вршењето на службената ра-
бота,". 

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Органот на управата надлежен за внатреш-

ни работи нема да му обезбеди стручна правна 
помош во случај од став 1 на овој член на овлас-
тено службено лице против кое е поднесен пред-
лог за покренување постапка за утврдување на 
одговорноста поради потешка повреда на работ-
ната обврска, како и во случај кога органот на 
управата надлежен за внатрешни работи поднел 
кривична пријава против работникот." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 46 
Во член 58 зборот „спогодбено" се брише, а 

зборовите „мерки и акции" се заменуваат со збо-
ровите „советувања и други стручни собири за 
проучување на одделни прашања, појави и пробле-
ми, да организираат и спроведуваат заеднички 
мерки и акции". 

Член 47 
Во член 59 по зборот „вршат" се додаваат збо-

ровите „дејствија од областа на", а зборот „вна-
трешни" се заменува со зборот „внатрешните". 

Член 48 
Во член 61 зборот „старешината" се заменува 

со зборовите „функционерот кој раководи со ор-
ганот на управата надлежен за (внатрешни работи". 

Член 49 
Во член 62 зборовите „јавниот поредок" се за-

менуваат со зборовите „поредокот утврден со Ус-
тавот". 

Член 50 
Во член 63 став 3 зборовите „претходниот 

став" се заменуваат со зборовите „став 2 на овој 
член". 

Член 51 
Во член 64 став 1, член 92 став 1 и член 93 

зборот „изискуваат" се заменува со зборот „ба-
раат". 

Член 52 
Во член бб по зборот „закон" и се додаваат 

зборовите „и меѓусебно договарање". 

Член 53 
Во член 70 став 2 по зборот „тоа" се додава 

зборот „веднаш". 
Член 54 

Член 75 се брише. 

Член 55 

Во член 76 став 1 зборовите „Внатрешната ор-
ганизација и систематизација на работните места" 
се заменуваат со зборовите „Делот од општиот 
акт за систематизација на работите и работните 
задачи што се однесува". 

Во став 2 зборот „актот" се заменува со збо-
ровите „општиот акт". 

Член 56 

Член 77 се менува и гласи: 
„Во органите на управата надлежни за внатреш-

ни работи се заснова работен однос со јавно обја-
вување на конкурс и оглас. 

Во органите на управата надлежни за вна-
трешни работи се заснова работен однос без кон-
курс за вршење на работи и работни задачи на: 

1. Службата за државна безбедност; 
2. Службата за јавна безбедност; 
3. Криптозаштита; 
4. Воени подготовки и материјални резерви; 
5. Пилот и авио-механичар; 
6. Шеф на Кабинет во Републичкиот секрета-

ријат и Секретаријатот за внатрешни работи на 
Собранието на град Скопје; 

7. Советник во орган на управата надлежен за 
внатрешни работи; 

8. Раководење со организациони единици за ор-
ганизација и кадри и електронска обработка на 
податоци во Републичкиот секретаријат; 

9. Раководење и заменување на раководење со 
организациона или работна единица за врски; 

10. Доставувани на поштенски пратки во Ре-
публичкиот секретаријат и 

11. Раководење со организациона единица за 
заеднички работи во Секретаријатот за внатрешни 
работи на Собранието на град Скопје. 

Во органите на управата надлежни за вна-
трешни работи работен однос без конкурс засно-
ваат стипендистите на органите на управата над-
лежни за внатрешни работи, свршените ученици 
и свршените студенти на Центарот за образова-
ние на кадри за безбедност и општествена само-
заштита. 

За засновањето на работен однос во Службата 
за државна безбедност одлучува републичкиот се-
кретар по предлог од потсекретарот за државна 
безбедност во Републичкиот секретаријат. 

За засновање на работен однос со определено 
лице во орган на управата надлежен за внатреш-
ни работи одлучува функционерот кој раководи 
со органот на управата надлежен за внатрешни 
работи. Кога се заснова работен однос во општин-
ски орган на управата надлежен за внатрешни 
работи за вршење на работи и работни задачи 
од овластено службено лице, функционерот кој 
раководи со општинскиот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи е должен да прибави 
претходно мислење од републичкиот секретар. 

Функционерот кој раководи со општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи 
е должен да прибави согласност од републичкиот 
секретар и кога врши распоредување на работни-
ци на работи и работни задачи на раководител на 
службата за јавна безбедност, командир, заменик 
командир и помошник на командирот во органот." 

Член 57 
Член 78 се брише. 
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Члан 58 
Во члан 79 став 1 зборовите „За работник" се 

заменуваат со зборовите „Работен однос", зборовите 
„биде примано" се заменуваат со зборовите „зас-
нова", а зборовите „примање на работа" се заме-
нуваат со зборовите „засновање на работен однос". 

Во точка 2 зборовите „се прима на работа" се 
заменуваат со зборовите „заснова работен однос", 
а по зборот „лице" се додаваат зборовите „во 
Службата за државна безбедност или службата за 
јавна безбедност". 

Точка 3 се менува и гласи: 
„3. да не е осудувано и казнувано за кривично 

дело против основите на социјалистичкото само-
управно општествено уредување и безбедноста на 
СФРЈ, против стопанството, против слободите и 
правата на човекот и граѓанинот, против самоуп-
равувањето, против општествената сопственост, 
цротив службената должност, против вооружените 
сили на СФРЈ или кривично дело извршено од 
користољубие и нечесни побуди". 

Во точка 4 зборовите „претходната точка" се 
заменуваат со зборовите „точка 3 на овој став". 

Во точка 6 зборовите „на работното место за 
кое" се заменуваат со зборовите „и работните за-
дачи за кои". 

Став 4 се менува и гласи: 
„Работите и работните задачи за кои се ут-

врдува психофизичка способност на лицата што 
засноваат работен однос во орган на управата над-
лежен за внатрешни работи ги утврдува репуб-
личкиот секретар." 

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Психофизичката способност на лицата од став 

4 на овој член ја утврдува посебна стручна коми-
сија во Републичкиот секретаријат што ја фор-
мира републичкиот секретар-" 

Член 59 
Во член 80 став 1 точка 2 и став 2 зборовите 

„школска спрема" се заменуваат со зборовите 
„стручна подготовка". 

Во став 2 зборовите „иа определени работни 
места" се заменуваат со зборовиве „за вршење на 
определени работи и работни задачи". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„За вршење на работи и работни задачи во 

милицијата за кои со општиот акт за системати-
зација на работите и работните задачи на органот 
на уцравата надлежен за внатрешни работи се 
бара виша или висока стручна подготовка, може 
да се прими на работа и лице постаро од 25-го-
дишна возраст." 

Член 60 

По член 80 се додава нов член 80-а, кој гласи: 

„Член 80-а 
Лице кое се прима на работа во орган на уп-

равата надлежен за внатрешни работи за вршење 
на работи и работни задачи од овластено службе-
но лице, а нема завршена школа за внатрешни 
работи задолжително се упатува на дополнително 
стручно оспособување или усовршување во Цен-
тарот за образование на кадри за безбедност и оп-
штествена самозаштита." 

Член 61 
Членовите 81 и 82 се бришат. 

Член 62 
Во член 83 став 1 зборовите „на работно ме-

сто" се заменуваат со зборот „за". 
Во став 2 во четвртиот ред по зборот „коман-

д и р и ^ " се става запирка и се додаваат зборовите 
„замениците командири и помошниците коман-
дири". 

Во став 3 зборовите „работата ако со успех 
не го положи завршниот испит за приправнички 
стаж" се заменуваат со зборовите „работниот однос 

ако при повторно полагање не покаже задоволи-
телни резултати." 

Во став 4 зборовите „го завршил Средното 
училиште за внатрешни работи" се заменуваат со 
зборовите „се здобил со средна стручна подготов-
ка во Центарот за образование на кадри за без-
бедност и општествена самозаштита", зборовите „и 
за него не се спроведува завршен испит" се бри-
шат, а зборовите „чии работник е тој" се замену-
ваат со зборовите „каде што републичкиот секре-
тар го распоредил". 

Член 63 
Член 84 се менува и гласи: 
„Приправник за милиционер кој самоволно го 

напушти или по негова вина биде исклучен од 
курсот за милиционари или од органот на управата 
надлежен за внатрешни работи каде што се оспо-
собува за самостојно вршење на работи и работни 
задачи, му престанува работниот однос. 

Приправник за милиционер во случаите од 
став 1 на овој член му ги надоместува на Репуб-
личкиот секретаријат трошоците направени за не-
говото оспособување и усовршување, сместување 
и исхрана". 

Член 64 
Во член 85 по зборот „исхрана" точката се за-

менува со запирка и се додаваат зборовите „сраз-
мерно на неизвршената обврска". 

Член 65 
Во члан 86 зборот „старешината" се замену-

ва со зборовите „функционерот кој раководи со 
органот на управата надлежен за внатрешни ра-
боти". 

Член бб 
Во член 87 став 1 зборовите „службената и" 

се бришат, а по зборот „државната" се става за-
пирка и се додаваат зборовите „воената, службе-
ната и деловната". 

Во став 2, кој станува став 3, точка 2 зборо-
вите „како доверливи" се заменуваат со зборовите 
„како службена тајна", а во точка 3 зборовите 
„или деловна" се бришат. 

Ставот 3 станува став 2. 
Став 4 се менува и гласи: 
„Се овластува републичкиот секретар да до-

несе поблиски прописи за службената тајна, за 
чувањето на службената тајна и за ослободува-
њето од обврската за чување на службената тај-
на на органите на управата надлежни за внатреш-
ни работи". 

Член 67 
Во член 88 став 2 зборот „републичкиот" се 

брише, а по зборот „безбедност" се додаваат збо-
ровите „во Републичкиот секретаријат". 

Член 68 
Член 89 се брише. 

Член 69 
Во член 91 став 2 и член 136 став 2 пред збо-

рот „општ" се додава зборот „самоуправен". 

Член 70 
Во член 92 став 3 зборовите „работно место 

кое одговара" се заменуваат со зборовите „работи 
и работни задачи кои одговараат", а зборот „спре-
ма" се заменува со зборот „подготовка". 

Член 71 
Во члан 94 ставот 1 се менува и гласи: 
„На преместен работник по потреба на служ-

бата, покрај патните и селидбените трошоци му 
припаѓа и надоместок на личниот доход во ви-
сина на просечната аконтација на личниот доход 
остварен за последните 3 месеци. Овој надоместок 
се исплатува по извршеното преселување". 

Став 2 се брише. 
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Член 72 
По член 98 се додава нов член 98-а, кој гласи: 

„Член 98ча 
Преместен работник по потреба на службата, 

кој нема семејство на издржување ги има правата 
и од член 98 став 1 на овој закон." 

Член 73 
Во член 99 зборовите „Средното училиште за 

внатрешни работи" се заменуваат со зборовите 
„Центарот за образование на кадри за безбедност 
и општествена самозаштита или друга стручна 
школа". 

Член 74 
Во член 100 став 2 се брише. 
Ставот 3 станува став 2. 
Ставот 4, кој станува став 3, се менува и гла-

си: 
„На работник упатен на работа во смисла 

на ставовите 1 и 2 од овој член му припаѓа надо-
месток за одвоен живот според општиот акт на 
органот од кој работникот е упатен и секој трет 
месец 7 дена платено отсуство заради посета на 
своето семејство. Надоместокот на трошоците паѓа 
на товар на органот во кој работникот е упатен." 

Член 75 
По член 100 се додаваат два нови члена 100-а 

и 100-6, кои гласат: 
„Член 100-а , 

Кога тоа го бараат интересите на службата, 
работник на орган на управата надлежен за вна-
трешни работи може да биде ставен на распола-
гање со решение на функционерот кој раководи 
со органот на управата надлежен за внатрешни 
работи по прибавена претходна согласност од из-
вршниот орган на собранието на општествено-по-
литичката заедница. 

За ставање на располагање на овластено служ-
бено лице во општински орган на управата надле-
жен за внатрешни работи, функционерот кој ра-
ководи со органот на управата надлежен за вна-
трешни работи е должен да прибави претходна 
согласност и од републичкиот секретар. 

Против решението за ставање на располагање, 
работникот може да изјави приговор4 до извршниот 
орган на собранието на општествено-политичката 
заедница. 

Приговорот не го одлага извршувањето на ре-
шението. 

Член 100-6 
Работник на орган на управата надлежен за 

внатрешни работи може да остане на располагање се 
додека не се распореди на други работи и работни 
задачи, односно додека не заснова работен однос 
во друг орган, организација на здружен труд или 
друга самоуправна организациј а или заедница или се 
додека не му престане работниот однос по друг 
основ, но не подолго од две години, по што му 
престанува работниот однос. 

По исклучок, на работник на орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи со повеќе 
од 30 години (маж), односно 25 години (жена) пен-
зиски стаж, по истекот на рокот од став 1 на овој 
член не може без негова согласност да му пре-
стане работниот однос, доколку за одредени случаи 
со овој закон поинаку не е определено. 

За време додека работникот се наоѓа на распо-
лагање му припаѓа надоместок на личниот доход 
во висина на просечната аконтација на личниот 
доход остварена за последните 3 месеци пред да 
биде ставен на располагање, како и сите допол-
нителни зголемувања што им се обезбедуваат и на 
другите работници во органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Времето поминато на располагање се смета 
како време поминато во работен однос, 

Работниците на располагање правата од ра-
бота и по основ на работи ги остваруваат во ор-
ганот на управата надлежен за внатрешни работи 
во кој биле на работа." 

Член 76 
Во член 101 ставови 1 и 3 зборот „работата" се 

заменува со зборовите „работниот однос". 
Во став 1 зборовите „работното место" се за-

менуваат со зборовите „работите и работните за-
дачи". 

Во став 2 зборовите „вредноста на работното 
место на кое се наоѓал" се заменуваат со зборови-
те „просечната аконтација на личниот доход ос-
тварена за последните 3 месеци", а зборовите „му 
се обезбедуваат на органот за внатрешни работи 
за другите работници" се заменуваат со зборо-
вите „им се обезбедуваат и на другите работници 
во органот на управата надлежен за внатрешни 
работи." 

Во став 3 зборовите „ново работно место кое 
одговара" се заменуваат со зборовите „нови работи 
и работни задачи кои одговараат", зборот „спрема" 
се заменува со зборот „подготовка", а зборовите 
„кај друг орган или организација" се заменуваат 
со зборовите „во друг орган на управата или друг 
државен орган, организација на здружен труд и 
друга самоуправна организација или заедница". 

Член 77 
По член 101 се додава нов член 101-а, кој гла-

си: 
„Член 101-а 

Овластено службено лице со над 30 години 
(жена) односно 35 години (маж) пензиски стаж од 
кој најмалку 10 години односно 15 години ефек-
тивно поминати на работи и работни задачи за 
кои стажот на осигурувањето се смета во зголе-
мено траење, кога по својата согласност и одлука 
на надлежен орган на огшптествено-политичка за-
едница, самоуправна организација или заедница и 
општествено-политичка организација, односно по 
своја согласност и спогодба склучена меѓу функ-
ционерот кој раководи со органот еа управата над-
лежен за внатрешни работи и функционерот кој 
раководи I со друг државен орган ќе премине на 
работа, односно ќе заснова работен однос во др-
жавен орган, самоуправна организација или заед-
ница ги задржува правата од пензиското и здрав-
ственото осигурување предвидени со член 126 ста-
вови 1 и 3 и член 134 став 1 на овој закон." 

Член 78 
Во член 102 став 1 зборовите „друго работно 

место кое одговара" се заменуваат со зборовите 
„други работи и работни задачи кои одговараат". 

Став 2 се менува и гласи: 
„Ако работник од став 1 на овој член на но-

вите работи и работни задачи остварува понизок 
личен доход, има право на надоместок на личниот 
доход во висина на просечната аконтација на лич-
ниот доход што ја остварил во последните 3 ме-
сеци или последната година, ако тоа за работникот 
е поповолно пред да биде огласен за неспособен 
за работа во службата за јавна безбедност или 
Службата за државна безбедност." 

Член 79 
Во член 103 ставови 1 и 2 зборовите „полното 

работно време" се заменуваат со зборовите „42 
часа во неделата". 

Во став 2 зборовите „Со општиот акт на ор-
ганот" се заменуваат со зборовите „Со самоуправен 
општ акт на работната заедница". 

Член 80 
Член 104 се брише. 

Член 81 
По член 105 се додава нов член 105-а, кој 

гласи-: 
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„Члан 105 на 
Работник на орган на управата надлежен за 

внатрешни работи на којшто времето поминато 
на работа му се смета во зголемено траење (член 
121) и ги исполнува пропишаните услови за ос-
тварување на лична пензија, како и работник од 
член 101-а на овој закон, по исклучок може да 
биде задржан и понатаму на работа ако потребите 
на службата тоа го бараат. 

За задржувањето на работа по потреба на 
службата на работник од став 1 на овој член во 
општински орган на управата надлежен за вна-
трешни работи по претходно прибавена согласност 
од работникот и републичкиот секретар и мисле-
ње од работната заедница, на предлог од функци-
онерот кој раководи со општинскиот орган на уп-
равата надлежен за внатрешни работи одлучува 
извршниот орган на собранието на општината. 

За задржувањето на работа по потреба 'на 
службата на работник од став 1 на овој член 
во Републичкиот секретаријат по претходно при-
бавена согласност од работникот и мислење од 
работната заедница, на предлог од републичкиот 
секретар одлучува Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

За задржувањето на работа на работник од 
член 101-а на овој закон во државен орган, само-
управна организација или заедница и општестве-
но-политичка организација одлучува функционе-
рот кој раководи со државниот орган, односно 
надлежниот орган на самоуправната организација 
или заедница и општествено-политичката органи-
зација. 

Одлуката за задржувањето на работа по по-
треба на службата и за времето на задржувањето 
на работникот се донесува најдоцна еден месец 
пред исполнувањето на условите за остварување 
на лична пензија, а се преоценува пред истекот 
на годината, сметано од денот кога одлуката била 
донесена." 

Член 82 
По член 105-а се додава нов поднаслов, кој 

гласи: 
„2а. Стручно оспособување и усовршување на 

работниците" со два нови члена 105-6 и 105-в, кои 
гласат: 

„Член 105-6 
Органите на управата надлежни за внатрешни 

работи организираат и спроведуваат редовно и до-
полнително образование заради стручно оспособу-
вање и усовршување и за таа цел обезбедуваат 
соодветни средства. 

Работниците на органите на управата надлеж-
ни за внатрешни работи се должни по утврдени 
програми, преку редовно и дополнително образо-
вание стручно да се оспособуваат и усовршуваат 
заради извршување на службените работи. 

Член 105-в 
Редовното и, по правило, сите форми на до-

полнително стручно образование од областа на 
внатрешните работи се организираат и изведуваат 
во Центарот за образование на кадри за безбед-
ност и општествена самозаштита. 

Определени форми на дополнително стручно 
оспособување и усовршување по програмата за обу-
ка на милицијата што ја донесува републичкиот 
секретар се организираат и изведуваат и во ор-
ганите на управата надлежни за внатрешни ра-
боти." 

Член 83 
Поднасловот „3. Одговорност за повреда на ра-

ботната должност" се заменува со поднаслов „4. 
Дисциплинска одговорност" и се додава нов член 
105чг, кој гласи: 

„Член 105-г 
Работник на орган на управата надлежен за 

внатрешни работи одговара за повреда на работ-
ните обврски и други повреди на работната дис-

циплина ако доверените работи и работни задачи 
не ли извршува уредно или совесно, ако не се 
придржува на законите и другите прописи или 
правилата на однесувањето на работа или во врс-
ка со работата, како и ако не се придржува на 
одлуките донесени од самоуправните органи. 

Повредите на работните обврски можат да би-
дат полесни и потешки." 

Член 84 
Член 106 се менува и гласи: 
„Со самоуправен општ акт се пропишува што 

се смета за полесна повреда на работните обврски 
и други повреди на работната дисциплина." 

Член 85 
Член 107 се менува и гласи: 
„За полесна повреда на работните обврски мо-

же да се изрече една од дисциплинските мерки: 
опомена или јавна опомена. 

Дисциплинските мерки за полесни повреди на 
работните обврски и други повреди на работната 
дисциплина ги изрекува .функционерот кој рако-
води со органот на управата надлежен за внатреш-
ни работи". 

Член 86 
Члан 108 се менува и гласи: 
„Против првостепеното решение со кое на ра-

ботникот му е изречена дисциплинска мерка, »а 
полесна повреда на работните обврски или друга 
повреда на работната дисциплина може да се из-
јави жалба во рок од 15 дена од денот на доставу-
вањето на решението до дисциплинската комисија 
на органот, чија одлука е конечна." 

Член 87 
Член 109 се брише. 

Член 88 
По член 109 се додава нова точка б, која 

гласи: 
,,б) Потешки повреди на работните обврски" 

Член 89 
Во член 110 став 1 точката 1 се менува и 

гласи: 
„1. оддавање на државна, воена, службена или 

деловна тајна или невнимателно чување на ма-
теријали кои содржат тајни податоци;" 

По точка 1 се додаваат три нови точки 1-а. 
1-6 и 1-в, кои гласат: 

„1-а. непрописно вршење или занемарување на 
вршењето на работните обврски; 

1-6. постапување спротивно на правилата и 
прописите на службата; 

1-в. неносење или непрописно носење на уни-
форма или оружје или друга опрема;" 

Во точка 3 зборовите „овластениот старешина 
или раководител" се заменуваат со зборовите „ра-
ководен или одговорен работник" 

По точка 16 се додава нова точка 16-а, која 
гласи: 

„16-а. избегнување на задолжително стручно 
оспособување и усовршување;" 

Во точка 21 зборовите „надлежниот стареши-
на" се заменуваат со зборовите „функционерот кој 
раководи со органот на управата надлежен за вна-
трешни работи". 

Во точка 24 зборовите „на хипи ен ек о -те хнич -
ката се заменуваат со зборовите „и нормативи за". 

Во став 2 по зборот „Со" се додава зборот 
„самоуправен". 

Член 90 
По член НО се додава нов член 110-а кој 

гласи' 
„Член 110-а 

Правосилно изречената дисциплинска мерка пре-
станок на работниот однос во орган на управата 
надлежен за внатрешни работи претставува гѕреч-
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ка за засновање ага работен однос во друг орган 
на управата надлежен за внатрешни работи." 

Член 91 
Во член 111 пред став 1 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Дисциплинските мерки за потешки повреди 

на работните обврски ги изрекува дисциплинска 
комисија која се образува во органот на управата 
надлежен за внатрешни работи. 

Два или повеќе општински органи на управата 
надлежни за внатрешни работи можат да образу-
ваат заедничка ' дисциплинска комисија." 

Во досегашниот став 1, кој станува став 3, 
зборот „казните" се заменува со зборовите „дис-
циплинските мерки", а зборовите „посебен дисцип-
лински суд" се заменуваат со зборовите „посебна 
дисциплинска комисиј а ". 

Член 92 
По член 111 се додава нов член 111-а, кој 

гласи: 
„Член 111 - а 

Дисциплинската комисија работи и одлучува 
во состав од најмалку три члена од кои едниот е 
претседател на комисијата. 

Претседателот и членовите на дисциплинската 
комисија и нивните заменици ги избираат работ-
ниците во органот на управата надлежен за вна-
трешни работи на две години. 

Кога дисциплинската комисија на Републич-
киот секретаријат одлучува во втор степен по 
жалба против одлука на дисциплинската комисија 
на општински орган на управата надлежен за 
внатрешни работи, во нејзиниот состав, покрај 
претседателот и двата члена, по еден член или 
негов заменик делегираат синдикатот и функци-
онерот кој раководи со органот на управата надле-
жен за внатрешни работи против чиј работник се 
води дисциплинска постапка. 

Во дисциплинската комисија не може да се 
избираат ниту да се делегираат работници на кои 
им е изречена дисциплинска мерка додека таа не 
биде избришана од евиденцијата." 

Член 93 
Член 112 се брише. 

Член 94 
Во член 113 ставовите 1 и 2 се менуваат и 

гласат: 
„Барањето за покренување постапка за ут-

врдување на одговорноста на работникот поради 
потешка повреда на работните обврски на дисцип-
линската комисија му го поднесува функционерот 
кој раководи со органот на управата надлежен за 
внатрешни работи, односно работникот кого тој 
ќе го овласти или синдикатот. 

Барање за покренување постапка за утврду-
вање на одговорност на работник на општински 
орган на управата надлежен за внатрешни ра-
боти поради потешка повреда на работните обврски 
може да поднесе и републичкиот секретар ако 
функционерот кој раководи со општинскиот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи не 
поднесе барање за покренување постапка за ут-
врдување на одговорноста, а повредата на работ-
ните обврски е извршена во вршењето на рабо-
тите од општ интерес за Републиката." 

Во став 3 зборовите „на дисциплинска постап-
ка против старешина на" се заменуваат со зборо-
вите „постапка за утврдување на одговорност на 
функционер кој раководи со", а зборовите „оп-
штинско собрание" се заменуваат со зборовите „со-
брание на општината". 

Ставови 4 и 5 се бришат, 

Член 95 
Во член 114 ставови 1 и 3 зборовите „дисцип-

линскиот суд" се заменуваат со зборовите „дис-
циплинската комисија". 

Во ставови 2 и 3 зборовите „службена или 
државна" се заменуваат со зборовите „државна, 
воена, службена или деловна". 

Член 96 
Член 115 се брише. 

Член 97 
Член 116 се менува и гласи: 
„Против одлуките за' мерките што ги изреку-

ва дисциплинската комисија на општинскиот ор-
ган на управата надлежен за внатрешни работи 
може да се поднесе жалба до дисциплинската ко-
мисија на Републичкиот секретаријат. 

Жалба во смисла на став 1 од овој член може 
да поднесе работникот на кого му е изречена дис-
циплинска мерка, функционерот кој раководи со 
општинскиот орган на управата надлежен за вна-
трешни работи и синдикатот. 

Жалбата против првостепената одлука на дис-
циплината комисија се поднесува во рок од 15 
дена од денот на доставувањето на одлуката." 

Член 98 
Членови 117 и 118 се бришат. 

Член 99 
Во член 119 став 1 зборовите „општите акти" 

се заменуваат со зборовите „самоуправните општи 
акти". 

Во став 2 зборовите „правилата за работа на 
курсот" се заменуваат со зборовите „статутот, пра-
вилата за куќниот ред и други самоуправни оп-
шти акти на Центарот за образование на кадри 
за безбедност и општествена самозаштита", а збо-
ровите „републичкиот секретар или друг работник 
што тој ќе го определи, по предлог од наставнич-
киот совет на курсот" се заменуваат со зборовите 
„овластениот орган на Центарот за образование 
на кадри за безбедност и општествена самозаш-
тита". 

По став 2 се додаваат два нови става 3 и 4, 
кои гласат: 

„Против решението за исклучување од курсот 
може да се изјави жалба во рок од 3 дена преку 
овластениот орган на Центарот за образование на 
кадри за безбедност и општествена самозаштита 
до републичкиот секретар. 

Жалбата не го одлага извршувањето на ре-
шението." 

Член 100 
Член 120 се менува и гласи: 
„Работник на орган на управата надлежен за 

внатрешни работи може да биде привремено од-
далечен од вршењето на работите и работните за-
дачи или од работната заедница на органот, ако 
против него <е покрената дисциплинска постапка 
за потешка повреда на работните обврски или е 
покрената кривична постапка, а би било штетно 
по интерес на службата и понатаму да ги врши 
тие работи и работни задачи, односно да остане 
во работната заедница на органот. 

Работник на орган на управата надлежен за 
внатрешни работи задолжително се оддалечува од 
работната заедница на органот ако е затечен во 
вршење на потешка повреда на работните обврски 
со која непосредно се загрозува животот или 
здравјето на работниците или други лица, или се 
оштетуваат општествени средства од поголема 
вредност или против нето е покрената кривична 
постапка за кривично дело наведено во член 79 
став 1 точка 3 на овој закон. 

Решението за привремено оддалечување од 
вршењето на работите и работните задачи, однос-
но од работната заедница на органот го донесува 
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функционерот кој раководи со органот на управа-
та надлежен за внатрешни работи. 

Против решението за оддалечување од рабо-
тите и работните задачи односно од работната за-
едница на органот работникот може да поднесе 
жалба во рок од 15 дена до првостепената дисци-
плинска комисија чие решени^ е конечно. 

Жалбата против решението за привремено од-
далечување од вршењето на работите и работните 
задачи, односно од работната заедница на органот 
ве го одлага извршувањето на решението. 

Се смета дека работникот е привремено одда-
лечен од работната заедница на органот додека се 
наоѓа во притвор." 

Член 101 
По член 120 се додава нов член 120-а кој 

гласи: 
„Член 120-а 

По исклучок, работник на орган на управата 
надлежен за внатрешни работи може да браде при-
времено оддалечен од работната заедница на ор-
ганот со решение и од раководен или и друг за тоа 
овластен работник од функционерот кој раководи 
со органот на управата надлежен за внатрешни 
работи, ако биде затечен во вршење на потешка 
повреда на работните обврски во случаите предви-
дени во член 120 став 2 наѓ овој закон." 

Член 102 
Во член 121 став 3 зборовите „претходниот 

став", се заменуваат со зборовите „став 2 на овој 
член", а по зборовите „Извршниот совет" се дода-
ваат зборовите „на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија." 

Во став 4 точката на крајот се заменува со 
запирка и се додаваат зборовите „на располагање 
или е ^распореден поради укинување на рабо -
тите и работните задачи или потрајно намалувања 
на обемот на работењето." 

Член 103 
Во член 122 став 1 по зборот „траење" запир-

ката се брише и се додаваат зборовите „и 50 го-
дини (маж) односно 45 години (жена)", зборот „му" 
се заменува со зборот „им", а зборовите „без оглед 
на годините на животот", се бришат. 

Член 104 
Во член 123 зборовите „по коефициент" се за-

менуваат со зборовите „со процент". 
Член 105 

Во член 125 став 2 зборовите „народно здрав-
је" се заменуваат со зборот „здравство". 

Член 106 
Во член 126 став 1 зборовите „работно место" 

се заменуваат со зборовите „работи и работни за-
дачи". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Во случај на смрт на работник од став 1 на 

овој член, семејната пензија на членовите на него-
вото семејство се определува според прописите за 
пензиското, односно инвалидското осигурување." 

Член 107 
Член 128 се брише. 

Член 108 
Во член 129 ставот 2 се менува и гласи: 
„За определување на нова пензија, според овој 

член, во пензиската основа се засметува личниот. 
доход што работникот го остварил во последните 
10 години на осигурување во кој задолжително 
влегува личниот доход остварен од вработувањето 
по пензионирањето". 

Член 109 
Во член 130 став 1 по зборовите „Извршниот 

совет" се додаваат зборовите „на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија", 

Во став 3 зборот „запослувањето" се заменува 
со зборот „вработувањето". 

Член 110 
Во член 131 ставот 1 се менува и гласи: 
„На работник на орган на управата надлежен 

за внатрешни работи на кого ќе му престане ра-
ботниот однос со право на лична пензија, му при-
паѓа испратнина во висина на просечната аконта-
ција на личниот доход остварен во: 

— последните 5 месеци ако ефективно поминал 
на работа над 25 години и 

— последните 3 месеци ако ефективно поминал 
на работа над 15 години на работи "и работни 
задачи од член 121 на овој закон". • 

Во став 2 зборот „отпратнива" се заменува со 
зборот „испратнина", а по зборот „работи" се до-
дава зборот „евективно". 

Член 111 
По член 131 се додаваат три нова члена 131-а, 

131-6 и 131 ̂ в, кои гласат: 

„Член 131-а 
На работниците на органите на управата над-

лежни за внатрешни работи кои ќе остварат право 
на пензија според одредбите на овој закон се вр-
ши усогласување на пензиите на почетокот на се-
која година така што пензијата се зголемува за 
онолку проценти колку што во изминатата година 
во просек се зголемени личните доходи на работ-
ниците во органите на управата надлежни за вна-
трешни работи, ако тоа за нив е поповолно од 
усогласувањето на пензиите што се врши според 
општите прописи. 

На начин утврден од став 1 на овој член се 
усогласуваат и пензиите на работниците на орга-
ните на управата надлежни за внатрешни работи 
кои оствариле право на пензија по посебни про-
писи пред влегувањето во сила на овој закон. 

На работникот кој остварил право на пензија 
во годината која и претходи на годината во која 
се врши усогласување на пензиите, пензијата се 
зголемува сразмерно на бројот на месеците за кои 
во изминатата година примал пензија. 

Одредбите на овој член сообразно се примену-
ваат и на корисниците на инвалидска пензија и 
семејна пензија кои оствариле право на пензија 
според одредбите на овој закон или според посеб-
ни прописи пред влегувањето во сила на овој за-
кон. 

Усогласувањето на пензиите се врши во служ-
бена должност врз основа на извештај од Репуб-
личкиот секретаријат за зголемувањето на сред-
ствата за лични доходи на органите на управата 
надлежни за внатрешни работи во изминатата го-
дина. 

Член 131-6 
Пред првото усогласување на пензиите ќе се 

изврши валоризација на пензиите на пензионира-
ните работници од органите на управата надлежни 
за внатрешни работи кои оствариле право на пен-
зија во смисла на член 131-а од овој закон заклуч-
но до 31 декември 1980 година. 

Критериумите и процентот на вал ориз ациј ата 
на пензиите во смисла на став 1 на овој член ќе 
ги пропише Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Член 131-в 
Средствата за усогласување на пензиите во 

висина на разликата меѓу пензиите на пензиони-
раните работници на органите на управата над-
лежни за внатрешни работи според општите про-
писи и пензиите кои им припаѓаат според одред-
бите на овој закон, како и средствата за валори-
зација на пензиите од член 131-6 на овој закон, 
се обезбедуваат ОД Републиката, односно општи-
ните." 
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Член 112 
Во член 132 став 1 зборот „службување^" се за-

менува со зборот „вработувањето". 

Член 113 
Во член 134 став 2 зборот „социјално" се заме-

нува со зборот „здравствено". 

Член 114 
Во член 136 став 1 и член 143 по зборот „Ор-

ганот" се додаваат зборовите „на управата над-
лежен". 

Член 115 
Во член 138 по збирот „преместувањето" се до-

даваат зборовите „упатувањето на работа, става-
њето на располагање и задржување на работа по 
потреба на службата", зборовите „униформираните 
работници" се заменуваат со зборовите „овласте-
ните службени лица", а зборовите „Средното учи-
лиште за внатрешни работи" се заменуваат со збо-
ровите „Центарот за образование на кадри за без-
бедност и општествена самозаштита". 

Член 116 
Член 138-а се менува и гласи: 
„Правата од пензиското и инвалидското оси-

гурување утврдени со овој закон, работниците на 
органите на управата надлежни за внатрешни ра-
боти и членовите на нивните семејства ако за 
тоа ги исполнуваат условите, ги остваруваат во 
самоуправната интересна заедница за пензиското 
и инвалидското осигурување." 

Член'117 
Членовите 139 и 140 се бришат. 

Член 118 
Во член 143 зборовите „советот на работната 

заедница во согласност со старешината на органот 
за внатрешни работи" се заменуваат со зборовите 
„функционерот што раководи со органот на упра-
вата надлежен за внатрешни работи по претходно 
прибавено мислење од советот на работната заед-
ница". 

Член 119 
Во член 145 ставовите 1 и 2 се менуваат и 

гласат: 
„Како средства за посебни намени на органите 

на управата надлежни за внатрешни работи и 
Центарот за образование на кадри за безбедност 
и општествена самозаштита им се обезбедуваат и 
средства за намирување на определени потреби или 
за извршување на задачите што спаѓаат во (нивна 
редовна дејност, и тоа за: набавка на чевли, об-
лека и посебна лична опрема на униформираните 
лица; облека за одделни работници за извршува-
ње на специјални задачи; набавка на оружје и 
муниција и материјал за одржување на оружјето; 
набавка на посебна оперативна техника; специ-
јални издатоци; сместување и исхрана на притво-
рени и задржани лица; осигурување од последи-
ците на несреќен случај при работа; испратнина; 
надоместок на трошоците за селидба и за помош 
на семејството на работник »што ќе го загуби жи-
вотот при вршењето или по повод на вршењето 
на службата; трошоци за спроведување на лица; 
укажување на правна помош; трошоци за шко-
лување и обучување на работниците во ресорни 
школи и курсеви; трошоци што за време на шко-
лувањето во Центарот за образование на кадри 
за безбедност и општествена самозаштита им се 
обезбедуваат на редовните ученици и студенти; 
трошоци за утврдување на психофизичката спо-
собност и превентивна здравствена заштита; 'Тро-
шоци за исхрана и обучување на службени кучи-
ња; средства за остварување на правата на гра-
ѓаните од член 135 на овој закон и трошоци за за-
куп на спој нм патишта на ПТТ и одржуваше на 
опремата за врски и криптозантанта. 

За користење на средствата од став 1 на овој 
член одлучува функционерот кој раководи со ор-
ганот на управата надлежен за внатрешни работи, 

/односно директорот на Центарот за образование 
на кадри за безбедност и општествена самозаш-
тита". 

Став 3 се брише. 

Член 120 
Член 146 се брише. 

Член 121 
Во член 147 зборовите „за редовна дејност" се 

заменуваат со зборовите „од кои работниците на 
работната заедница стекнуваат доход". 

Член 122 
Во член 148 точка 1, по зборот „секретаријат" 

се става запирка и се додаваат зборовите „за лич-
ни доходи и други лични примања и материјални 
трошоци за работниците на милицијата во Репуб-
ликата;". 

Во точка 3 зборот „трудовата" се заменува со 
зборот „работна". 

Точка 4 се менува и гласи: 
„4. сите видови на системи за врски и крип-

тозаштита што ги воведува Републичкиот секре-
таријат до општинските органи на управата над-
лежни за внатрешни работи и за одржување на 
опремата за врски и криптозаштита во Републи-
ката и за учество при воведувањето на тие сис-
теми до организационите единици надвор од се-
диштето на општинскиот орган на управата над-
лежен за внатрешни работи;". 

По точката 11 се додава нова точка И-а, која 
гласи: 

„11-а. трошоци за набавка, одржување и упо-
треба на пловните објекти за контрола на гранич-
ниот појас и езерскиоит сообраќај." 

Член 123 
Во член 150 став 2 зборовите „ползуваат за 

вршење на редовната дејност" се заменуваат со 
зборовите „користат како средства од кои работ-
ниците на работната заедница стекнуваат доход 
и средства за материјални трошоци на органот." 

Член 124 
Член 152 се менува и гласи: 
„Воените обврзници Кои се наоѓаат на вежба 

во органите на управата надлежни за внатрешни 
работи и се ангажираат за вршење на посебни дол-
жности и овластувања додека ги вршат тие ра-
боти Се сметаат за овластени службени лица во 
смисла на член 43 од овој закону." 

Член 125 
Член 153 се менува и гласи: 
„Извршниот совет на Собранието на Соција-

листичка Република Македонија донесува прописи 
за вооружувањето и опремата на милицијата, за 
звањата и условите за стекнување звања на мили-
цијата, ознаките за звањата и униформата, како 
и за личностите и објектите што се заштитуваат. 

Звањата на милицијата се утврдуваат во за-
висност од видот и сложеноста на работите и ра-
ботните задачи, степенот на стручната подготов-
ка, работното искуство и резултатите од трудот 
на работникот. 

Со општиот акт за систематизација на работите 
и работните задачи на органот на управата над-
лежен за внатрешни работи се утврдува кои зва-
ња можат да ги стекнуваат работниците на мили-
цијата на одделни работи и работни задачи." 

Член 126 
Ви член 154 по точка 7 се додава нова точка 

7-а, која гласи: 
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„7-а. за ознаките за обележување на гранич-
ниот појас на копно." 

Член 127 
Член 155 се менува и гласи: 
„Одредбите од член 105-а и член 126 ставови 

1 и 3 на овој закон се однесуваат и на работни-
ците во другите државни органи, самоуправните 
организации, заедници и во општествено-политич-
ките организации кои поминале на работа во ор-
ганите на управата надлежни за внатрешни ра-
боти најмалку 10 години (жена) односно 15 години 
(маж) ефективно на работи и работни задачи за 
кои времето поминато на работа се смета во зго-
лемено траење." 

Член 128 
По член 156 се додава нов член 156-а, кој 

гласи: 
„Член 156-а 

Општините во Социјалистичка Република Ма-
кедонија на чии подрачја постојат гранични пре-
мини се должни нивните средства (финансиски 
и материјални, објекти и опрема, станови, превозни 
средства, средства за врски и други средства на 
опремата) да ги прнесат врз Републичкиот секре-
таријат во рок од шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Работниците на општинските органи на упра-
вата надлежни за внатрешни работи кои работат 
на контролата на патничкиот сообраќај преку 
државната граница, во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе 
ги преземе Републичкиот секретаријат." 

Член 129 
Во член 2 став 1, членови 26 и 34 точка 15, 

член 87 став 2 точки 3 и 4, член 110 став 1 точка 
9, зборовите „други организации" се заменуваат со 
зборовите „други самоуправни организации и за-
едници". 

Во членовите 6 и 9 став 1 и член 10 став 1 
зборовите „другите организации" се заменуваат со 
зборовите „другите самоуправни организации и за-
едници". 

Во член 9 став 2 и член 130 став 1 зборовите 
„друга организација" се заменуваат со зборовите 
„друга самоуправна организација и заедница". 

Член 130 
Во член 3 ред 5, член 27 став 1, членови 29 

и 32 став 3, членови 61 и 62 став 1, член 63 
ставови 1, 2 и 3, член 70 став 2, член 72 и 73 ред 
1 и 14, член 74 став 1 и 2, член 79 ставови 1 и 2, 
член 92 став 1, членови 96, 99 и 100 став 1, член 
101 став 1, член 114 став 3, член 122 став 1, член 
126 став 1, член 130 став 1, член 132 став 1, член 
135 став 1, членови 141 и 143 и член 148 точка 8, 
по зборот „орган" се додаваат зборовите „на упра-
вата надлежен". 

Во член 9 став 2, член 48 став 1, член 51 ста-
вови 2 и 3, член 57 ставови 1 и 2, член 83 став 4, 
членови 86 и 98 став 1, член 101 став 1, член 102 
став 1, член 103 ставови 1 и 2, член 133 став 1 и 
член 150 став 1, по зборот „органот" се додаваат 
зборовите „на управата надлежен". 

Во поднасловот 1 под IV, членови 26, 28 и 34 
точка 12, членови 35 и 37 став 1, член 59 ред 2 и 
3, членови 60 и 64 ставови 1 и 2, членови 65 и 
76 став 1, членови 151 и, 154 точки 7 и 8 по зборот 
„органи" се додаваат зборовите „на управата над-
лежни". 

Во член 7 став 1, член 9 став 1, член 10 став 
4, членови 11 и 12 ред 4 и 5, члан 14 став 1. член 
24 став 2, член 34 точки 9, 14 и 17, член 36 став 
1, член 43 ставови 1 и 3, член 47 став 1, подна-
е ловите 1 и 2 под VI, членови бб, 67, 68, 69, 70, 71 
и 87 ставови 1 и 2 точка 2. член 88 став 2. член 90 
став 1, чле?т 105 ставови 1 и 2, член 110 став 1 
точка 10, член 121 став 2, член 126 став 2, член 

130 став 3, член 134 став 1, член 137 став 1, член 
142 став 1, членови 144, 147 и 148, член 154 точка 
12 по зборот „органите" се додаваат зборовите 
„на управата надлежни". 

Во членови 6 и 7 став 2, член 8 ставови 1 и 2, 
член 10 став 2, членови 46, 58, 68 и 157 став 2 по 
зборот Органите" се додаваат зборовите „на уп-
равата надлежни". 

Член 131 
Во член 9 став 2 и член 91 став 1 зборовите 

„Старешина на органот" се заменуваат со зборо-
вите „Функционерот кој раководи со органот на 
управата надлежен". 

Во член 10 став 4, член 62 став 1, член 79 
став 3, член 88 став 2 зборовите „старешината на 
органот" се заменуваат со зборовите „функционе-
рот кој раководи со органот на управата надле-
жен за внатрешни работи". 

Во член 92 став 2, член 100 став 1 и член 142 
став 2 зборовите „старешината на органот" се за-
менуваат со зборовите „Функционерот кој рако-
води со органот на управата надлежен". 

Во член 47 став 3 и член 49 став 2 зборовите 
„старешината на надлежниот орган" се заменуваат 
со зборовите „функционерот кој раководи со ор-
ганот на управата надлежен". 

Член 132 
Во член 39 и 43 став 2 точки2 и 3 и став 4, член 101 

став 1, член 121 став 2, член 122 став 1, член 136 
став 1 и член 154 точка 12 зборовите „работни ме-
ста" се заменуваат со зборовите „работи и работни 
задачи". 

Во член 85 зборовите „работно место" се за-
менуваат со зборовите „работи и работни задачи 
за". 

Во член 87 став 2 точка 5, член 127 став 1 
и член 147 зборовите „работните места" се заме-
нуваат со зборовите „работите и работните задачи". 

Во член 121 став 3 и член 136 став 2 зборо-
вите „Работните места" се заменуваат со зборо-
вите „Работите и работните задачи". 

Член 133 
Во член 8 став 2, член 27 став 2 и член 43 

став 2 точка 4 зборот „политичко" и цртичката по 
него, се бришат. 

Член 134 
Во член 44 став 2, член 49 став 2. член 50 

став 2, член 53 став 2, член 56 став 2, член 62 
став 2, член 76 став 2, член 83 став 2, член 90 
став 2, член 92 став 2, член 98 став 2, член 101 
став 2, член 121 став 2, член 125 став 2, член 126 
став 2, член 127 став 2, член 130 став 2, член 132 
став 2, член 133 став 2, член 134 став 2, член 136 
став 2, член 137 став 2 и член 150 став 2, збо-
ровите „претходниот став" се заменуваат со зборо-
вите „став 1 на овој член". 

Член 135 
Во точката а) пред член 106, член 110 став 

1 и точка 26 и став 2, член 111, член 113 став 3 
и член 119 став 1, зборовите „работната должност" 
се заменуваат со зборовите „работните обврски". 

Член 136 
Во член 34 точка 12 и член 148 точки 2 и 3 

зборот „обувки" се заменува со зборот „чевли", 
а во член 154 точка 9 зборот „обувките" се заме-
нува со зборот „чевлите". 

Член 137 
Во член 70 став 2, член 72 и 73 зборот „над-

лежниот" се заменува со зборот „соодветниот". 
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Член 138 
Во член 122 став 1, членови 123 и 126 ставови 

1 и 2, член 127 став 1, член 129 став Г и член 
131 став 2, зборот „старосна" се заменува со збо-
рот „лична", а во член 130 став 3 зборот „старос-
ната" се заменува со зборот „личната". 

Член 139 
Во член 122 став 1, член 131 став 2, член 132 

став 2, зборот „работата" се заменува со зборовите 
„работниот однос". 

Член 140 
Во член 43 став 4, кратенката „тон." се заме-

нува со зборот „точка". 
Во член 47 став 3, член 53 став 3, член 121 став 

4 и член 135 став 3, кратенката „ст.", се заменува 
со зборот „став". 

Вв членовите 96, 97, 147 и 149 кратенката „чл." 
се заменува со зборот „член". 

Член 141 
Во член 119 став 1 и член 150 став 1 зборовите 

„Средното училиште за внатрешни работи" се за-
менуваат со зборовите „Центарот за образование на 
кадри за безбедност и општествена самозаштита". 

Член 142 
По член 157 се додава нов член 157-а, кој 

гласи: 
„Член 157-а 

Поблиските прописи врз основа на овластува-
њата по овој закон ќе се донесат во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
закон." 

Член 143 
По член 158 се додава нов член 158-а, кој 

гласи: 
„Член 158-а 

Со влегувањето во аила на овој закон преста-
нува да важи Правилникот за определување и 
други работни места во органите за внатрешни ра-
боти на кон примање на работници на работа ќе 
се врши без конкурс („Службен везник на СРМ" 
бр. 4/74)." 

Член 144 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да го утврди пречистениот текст на Зако-
нот за внатрешни работи. 

Член 145 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

г*от на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

267. 
Врз основа на член 876, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социј а листичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1979 ГОДИНА 
Се прогласува Завршната сметка за '(извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1979 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 25 
јуни 1980 година. 

Бр. 08-1674 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

/на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

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

ЗАВРШНА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи 

во 1979 година изнесуваат 

Остварени приходи 
Изд в оени ср едств а 
по Постојната ре-
зерва на Републи-
ката 
Вкупен износ на ос-
тварените приходи 
Вкупен (износ на из-
вршените расходи 

Член 2 
Прегледот за извршување на билансниот дел 

на Републичкиот буџет за 1979 година и Посебниот 
дел на завршната сметка се составен дел на оваа 
завршна сметка. 

Член 3 
Завршната сметка и Прегледот за извршување 

на билансниот дел на Републичкиот буџет за 1979 
година ќе се објават во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

. 4.527.622.354 динари 

49.814.275 динари 

4.577.436.629 динари 

4.577.436.629 динари 

П Р Е Г Л Е Д 

на извршувањето на билансниот дел на Републичкиот 
буџет за 1979 го,дина 

I. П Р И Х О Д И 

Класифи-
кациони 
број 
Форма на 
приходите 

С Р Е Д С Т В А Предвидено 
— ^̂  по буџетот 

Предвидено по 
ребалансот и 
дополнителните 
измени 

Извршено 

1 2 3 4 5 
1. НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 
ВИД 01 — ДАНОК НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИ-
ИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

01—1 Данок тги доход на организациите на здружениот 
труд 390.000.000 440.000.000 440.000.000 
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1 2 3 4 5 

ВИД 02 — ДАНОЦИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД 

02—1 

02—3 

Данок од личен доход на работниците (од продол-
жена работа и од работа на пензионери) 
Данок од личен доход од вршење таа земјоделска 
дејност 

ВИД ОЗ — ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
И УСЛУГИ И НА ПРОМЕТОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 
И ПРАВА 

30.000.000 

25.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

32.347.620 

35.722.065 

03—1 Основен данок на промет на производи 2.110.000.000 2.180.000.000 2.134.575.177 

03—2 Посебен републички данок на промет на производи 385.000.000 385.000.000 430.258.024 

05—4 
ВИД 05 — Т А К С И 
Такса на вода 

ВИД 07 — ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРОПИ-
СИ, ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИТЕ ПРИХОДИ 

40.000.000 40.000.000 19.866.072 

07—1 
07—2 
07—4 

Приходи според посебни прописи 
Приходи на републичките органи и организации 
Други приходи 

35.000.000 
4.000.000 

40.000.000 

35.000.000 
4.000.000 

40,000.000 

24.727.097 
10.668.364 
57.772.210 

ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 3.059.000.000 3.179.000.000 3.185.936.629 

2. ПРИМЕНИ ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ВО ТЕ-
КОВНАТА ГОДИНА 

ВИД 08 — ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА ОД ДРУГИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 

08—2 Дополнителни средства 1.341.000.000 1.431.000.000 1.391.500.000 
ВКУПНО: 4.400.000.000 4.610.000.000 4.577.436.629 

II. Р А С X О Д И 

Класификационен 
_ Расходи односно распоред на 

Распоред Распоред приходите 
на група на под-

група 

Предвидено 
Предвидено по по ребалансот и 
буџетот дополнителните 

измени 
Остварено 

2 2 3 4 5" 6 
ОСНОВНА НАМЕНА 01 — РАБОТА НА РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

01—1 

01—2 
01—3 

Средства од кои работните заедници на републич-
ките органи и организации стекнуваат доход 
Материјални трошоци 
Посебни камени 

396.271.000 
228.835.000 
176.673.000 

396.971.000 
222.835.000 
174.673.000 

396.971.000 
222.717.112 
174.123.291 

Вкупно основна намена 01 801.779.000 794.479.000 793.811.403 

ОСНОВНА НАМЕНА 02 — НАРОДНА ОДБРАНА И 
ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА ЈТ 

02—2 Народна одбрана 224.620.000 224.620.000 224.620.000 
Вкупно основна намена 02 224.620.000 224.620.000 224.620.000 

ОСНОВНА НАМЕНА ОЗ — ПРОШИРУВАЊЕ НА 
МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕ-
ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

03—1 
03—2 

Тековни вложувања 
Отплата на ануитети 

273.290.000 
180.473.000 

319.490.000 
215.473.000 

318.380.000 
215.060.645 

Вкупно основна намена 03 453.763.000 534.963.000 533.440.645 

04—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 04 — ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗ-
ВОЈОТ НА СТОПАНСТВОТО И ПОТТИКНУВАЊЕ 
ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 
Компензации, премии, регреси и надоместоци 230.000.000 323.000.000 308.255.000 
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268. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 45 
од Законот за социјална заштита („Службен вес-
ник на СРМ" број 9/78), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 25 јуни 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОП-
ЈЕ, НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕТО ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

ВО ДАВАЊЕТО УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНАТА 
ЗАШТИТА 

што го донесоа работниците на Центарот за слух, 
говор (и глас — Скопје на референдумот одржан на 
5 јули 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Б|р. 08-1650 
25 јуни 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Се да©а согласност на Статутот на Центарот 
за слух, говор и глас — Скопје, на одредбите од 
значеше за остварувањето посебен општествен ин-
терес ©о давањето услуги од социјалната заштита, 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

1 2 3 4 5 6 
04—4 Други средства за поттикнување развојот на сто-

панството и (интервенции во стопанството 47.350.000 47.350.000 47.000.000 
Вкупна основна (намена 04 277.350.000 370.350.000 355.605.000 
ОСНОВНА НАМЕНА 05 — ТРАНСФЕРНИ СРЕД-
СТВА НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ 
ЗАЕДНИЦИ 

05—1 Придонес на Републиката за буџетот на Федераци-
јата 1.584.900.000 1.584.900.000 1.573.246.000 

05—2 Дополнителни средства л 531.272.000 531.272.000 531.272.000 
Вкупно основна намена 05 2.116.172.000 2.116.172.000 2.104.518.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 06 — ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

06—1 Непосредно финансирање 
06-41—1 Образование 47.478.000 47.478.000 38.875.000 
06—1—2 Наука 6.285.000 6.285.000 6.244.800 
06—,1—3 Култура 23.095.000 23.095.000 22.995.000 
06—'.1—6 Социјална заштита 121.400.000 133.688.000 133.565.000 
06—1—8 Здравствена заштита 87.992.000 87.992.000 87.992.000 
06—1—9 Пензијска и инвалидска заштита 40.000.000 40.000,000 40,000.000 

Вкупно основна намена 06 326.250.000 338.538.000 329.671.800 

ОСНОВНА НАМЕНА 07 — ДРУГИ ОПШТИ ОП-
ШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ — 

07—2 Општествено-политички и општествени организации 118.922.000 118.922.000 118.182.000 
Вкупно основна намена 07 118.922.000 118.922.000 118,182.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 08 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕ-
ЗЕРВИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА 

08—<1 Издвојување во постојната резерва на Републиката 40.000.000 40.000.000 49.814.275 
08—2 Тековна буџетска резерва 16.644.000 47,356.000 43.293.262 

Вкупно основна намена 08 56.644.000 87.356.000 93.107.537 

ОСНОВНА НАМЕНА 09 — ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕНИ 
СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ОД МИНАТИТЕ ГОДИНИ 

09—4 Обврски по задолжување од минатите години 24.500.000 24.500.000 24.480.244 
Вкупно основна (намена 09 24.500.000 24.500.000 24.480.244 

ВКУПНО РАСХОДИ 4.577.436.629 (од 01 до 09) 4.400.000.000 4.610.000.000 4.577.436.629 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
СТРУМИЦА 

246. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 14 став 5 од Статутот на ОСИЗ за социјална 
заштита — Струмица, а по предлог на Извршниот 
одбор на Заедницата, Собранието на ОСИЗ за со-
цијална заштита — Струмица, на седницата одр-
жана на 10. III. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД 
ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 
И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА 
ДЕЈНОСТ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ-

ТИТА — СТРУМИЦА ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на организациите на здружен 
труд, личниот доход од работен однос, земјодел-
ска дејност, самостојно вршење на стопанска и 
нестопанска дејност по кои ќе се обезбедуваат 
средствата на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита — Струмица за 
1980 година. 

Член" 2 
Стапката на придонесите што ќе се плаќаат за 

Општинската самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита — Струмица за 1980 година 
изнесува: 

— придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен труд — 0,38%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството 0,15%; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, 0,49%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, 0,50%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, 0,50%. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 01-4/1 од 25. I. 1978 
година и измените и дополнувањата на Одлуката, 
бр. 02-37/1 од 23. III. 1979 година за утврдување 
на стапките. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 02-22/1 
10 март 1980 година 

С т р у м к а 
Претседател, 

Боро Косту ранов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 

247. 
Врз основа на член 51 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 211 став 1 точка 
21 „з" и член 212 став 4 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Прилеп, на 

седницата на Соборот на делегатите на корисни-
ците-работници и земјоделци, одржана на 20. VI. 
1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 

ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето на 
правото на помош за опрема на новородено дете 
кое припаѓа на осигурениците — работници од 
подрачјето на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување Прилеп. 

Член 2 
Висината на помошта за спрема на новороде-

но дете изнесува 360 динари за секое дете. 
Помошта од претходниот став се исплатува 

на осигурениците доколку се исполнети условите 
за користење на тоа право предвидени во општите 
акти на Заедницата. 

Член 3 
Помошта од претходниот член ја исплатува 

Стручната служба на Заедницата врз основа на 
поднесено барање од осигуреникот. Кон барањето 
се прилага потврда — оценка од лекарот акушер-
гинеколог според која породувањето ќе уследи во 
рок од 1 месец од денот на давањето на оценката, 
односно извод од матичната книга на родените, 
или доказ за усвојување на дете, како и дека по-
мошта не е веќе исплатена. 

Член 4 
Право на спрема за новородено дете припаѓа 

— на осигуреник — жена, 
— на осигуреник — маж, во случај на породување 
на неговата сопруга, ако таа е здравствено осигу-
рена по основ на него, — на осигуреникот — во 
случај на породување на женско лице кое е оси-
гурено како член на неговото семејство. Ако тоа 
женско лице е веќе во брак и е редовен ученик 
— студент треба и таткото на детето да го има 
истото својство како и мајката. 

Помошта припаѓа и во случај на породување 
на женски член на семејството на кого му се обез-
бедува здравствена заштита додека лицето по кое 
има право на таа заштита се наоѓа на отслужу-
вање на воениот рок. 

Помошта припаѓа и: 
— за дете родено во рок од 10 месеци од 

смртта на осигуреникот, односно по разводот на 
бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа 
помош, 

— за вонбрачно дете на осигуреникот, ако тат-
ковството е утврдено врз основа на признание 
или судска одлука, 

— за посвоено дете до 6 месеци на живот на 
истото, ако за тоа дете не е веќе исплатена ваква 
помош. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. VII. 1980 го-
дина. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката бр. 9301 од 
30. XII. 1977 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 2538 
20 јуни 1980 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 
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248. 
Врз основа на член 52 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 21/71), член 211 став 
1 точка 21 „з" и член 212 став 4 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Собранието на Општинската самоуправна 
интересна заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Прилеп, на седницата на 
Соборот на делегатите на корисниците — работ-
ници и земјоделци, одржана на 20. VI. 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИ-

ТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, усло- • 

вите за стекнување право на надоместок на тро-
шоците за закоп и посмртна помош во случај на 
смрт на осигурено лице од подрачјето на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп. 

Член 2 
Износот на надоместокот на трошоците за за-

коп се утврдува и тоа: 
— 770 динари, во случај на смрт на осигурено 

лице до 1 годишна возраст; 
— 1,110 динари, во случај на смрт на осигуре-

но лице од 1 до 7 годишна возраст; 
— 1.530 динари, во случај на смрт на осигуре-

но лице од 7 до 14 годишна возраст; 
— 1.950 динари, во случај на смрт на осигуре-

но лице на возраст над 14 години. 

Член 3 1 

Во случај осигуреното лице да умре надвор од 
подрачјето на Општинската заедница, надоместо-
кот од претходниот член се зголемува со 30%, без 
обѕир каде е извршен законот. 

Доколку осигуреното лице умре во странство, 
надоместокот се зголемува со 50°/о, без обѕир каде 
е извршен законот. 

Член 4 
Надоместокот на потребните трошоци се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат законот на оси-
гуреното умрено лице врз основа на изводот од 
матичната книга на умрените, потврда за изврше-
ниот закоп и здравствената легитимација на умре-
ното лице. 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став, се под-
несува и потврда од дипломатското претставниш-
тво на СФРЈ во таа земја, дека закопот е извр-
шен во странство. 

Член 5 
. На членовите на потесното семејство на умре-

ниот осигуреник, а кои тој од својата заработувач-
ка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во 
висина на едномесечен износ од основата на надо-
местокот на личниот доход, односно едномесечна-
та последна пензија, материјалното обезбедување 
или привремениот надомест, при што се зема пред-
вид и заштитниот додаток кој се исплатува со 
пензијата, како и додатокот на инвалидност кој 
се исплатува со инвалидската пензија што му при-
паѓала на умрениот осигуреник, доколку се испол-
нети условите за посмртна помош предвидени со 
Статутот и општите акти на Заедницата. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на по-

требните трошоци и посмртната помош стасува на 
денот на смртта, односно закопот на осигуреното 
лице. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1. VII. 1980 го-
дина. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на износот на трошоците за закоп и посмртна по-
мош, бр. 9302 од 30. XII. 1977 година. 

Оваа одлука да се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 2539 
20 јуни 1980 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

249. 
Врз основа на член 49 и 50 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71), член 211 
став 1 точка 21 „з" и член 212 став 4 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, Собранието на Заедницата на седницата 
на Соборот на делегатите — корисници на услу-
гите — работници и земјоделци, одржана на 20. 
VI. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ 
НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се одредува начинот на упо-

требата на превозните средства, условите и начи-
нот на остварувањето на надоместокот на патни-
те трошоци и дневниците за време на патувањето 
со престој во друго место, што припаѓа на осигуре-
ните лица на терет на средствата на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Прилеп — работници (во натамошниот 
текст: Заедница), а во случаите кога ЈД матичниот 
лекар или Лекарската комисија се упатени да ко-
ристат здравствена заштита надвор од местото на 
нивното живеалиште и на начин пропишан со Ста-
тутот на Заедницата и Правилникот за условите и 
начинот на користењето на здравствена заштита. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на осигурените лица според тарифата на пре-
возните средства во јавниот патен сообраќај по 
најкусата релација. 

Кога превозот е извршен без претходен налог 
на матичниот лекар, оправданоста на извршениов 
превоз ја цени Лекарската комисија дополнително 
по барање на осигуреното лице и со поднесување 
на потребните докази. 

Член 3 
Надоместокот за превоз се одредува по тари-

фата на најкусата релација на превозните сред-
ства во јавниот сообраќај — железница или авто-
бус. 

Кога на иста релација сообраќа и воз и авто-
бус, за надоместокот се зема висината на пониска-
та тарифа. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, според посебни пропи-

си, има право на неограничен број бесплатни па-
тувања во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа 
право на надоместок по оваа одлука. 

Член 5 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на Статутот и 
Правилникот не му припаѓа надоместок за патни 
трошоци. 

Вр. 24 — Стр. 479 
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Член 6 
Налогот односно упат от за патување во дру-

го место поради амбулантни, специјалистички и 
контролни прегледи важи, по правило, само за 
едно патување. Доколку лекарот-специјалист на 
кого осигуреното лице му е упатено на прв прег-
лед најде дека е потребно испитување и лекување 
и кај други специјалисти, тоа посебно ќе го кон-
статира, така да првобитниот упат ќе важи и за 
останатите. 

Кога осигуреното лице, во смисла на претход-
ниот став, е упатено односно преземено на амбу-
лантно-специј ал^стичко лекување или испитување, 
издадениот налог важи за сето време додека трае 
лекувањето, односно испитувањето. 

Член 7 
Надоместокот на име исхрана и сместување за 

време на патувањето и престој во друго место на 
осигуреното лице му припаѓа и тоа: 

— на подрачјето на Заедницата 50,00 динари, 
— надвор од подрачјето на Заедницата, а на 

подрачјето на СРМ, 90,00 динари, 
— во Скопје, 100,00 динари, 
— надвор од подрачјето на СРМ, во остана-

тите републики и покраини во СФРЈ, 125,00 динари. 
За осигурените лицагдеца до навршена 7 го-

дини старост, надоместокот од претходниот став 
се намалува за 50°/о. 

Надоместокот припаѓа во полн износ ако па-
тувањето и престојот во друго место заедно со 
часовите поминати на пат траело повеќе од 12, а 
помалку од 24 саати, а во половина износ ако 
патувањето и престојот траело повеќе од 8, а по-
малку од 12 саати. 

Член 8 
Барањето за исплатата на надоместокот од 

преходниот член стасува првиот нареден ден по 
завршеното патување, односно завршеното леку-
вање. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. VII. 1980 го-
дина. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за надоместо-
кот на патните трошоци на осигурените лица, бр. 
9300 од 30. ХИ. 1977 година. 

Бр. 2540 
20 јуни 1980 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
Окружниот стопански суд во Штип со реше-

нието Фи. бр. 348 од 22. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-199-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — Централно основно 
училиште „Климент Охридски", Ц.О., село Обле-
шево, Кочанско, со следните податоци: 

Основни дејности: 
Гранка 1201 — образование; 
Група 12011 — основно образование; 
Подгрупа-шифра 120111 — основно образование 

од општ тип; 
— Основно воспитание и образование на деца, 

младина и возрасни, што се врши во вид на пот-
полно (осумгодишно) или непотполно (пократко) од 
осумгодишно основно образование. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Стои-
лов Славков Александар, со неограничени овлас-
тувања во застапувањето, а правото на потпис на 
досегашниот потписник Ефремов Трифун Живко 
престанува. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Централното основ-
но училиште „Климент Охридски", Ц.О. — село 
Облешево, Кочанско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 348/78. (47) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 343 од 22. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-|165-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — РО Централно ос-
новно училиште „Моша Пијаде", Ц.О. — Кочани, 
ул. „Моша Пијаде" бр. 17, со следните податоци: 

Основни дејности: 12011 — основно образова-
ние; 120111 — основно образование од општ тип; 
основно воспитание и образование на деца, мла-
дина и возрасни, што се врши во вид на потполно 
(осумгодишно) или непотполно (пократко од осум-
годишно) основно образование; 13021 — општестве-
на заштита на децата и младината; 132,11 — деј-
ност на установите за дневен престој на деца; 
дневен престој и предучилишно воспитување на 
Деца. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Ѓорги 
Костов, директор, со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на РО ЦОУ „Моша Пи-
јаде", Ц.О. — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 343/78. (54) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 344 од 22. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-208-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на организацијата 
со Законот за здружен труд — РО Централно ос-
новно училиште „Раде Кратовче", ЦјО. — Кочани, 
ул. „Карл Маркс" бр. 42, со следните податоци: 

Основни дејности: 120111 — основно образова-
ние од општ тип; основно воспитание и образова-
ние на деца, младина и возрасни, што се врши во 
вид на потполно (осумгодишно) или непотполно 
(пократко) од осумгодишно основно образование. 

Во правниот промет со трети лица организаци-
јата има неограничени овластувања и целосна од-
говорност. 

Организацијата ќе ја застацува Виолета Соко-
лова, в.д. директор, со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на ЦОУ „Раде Кратов-
че", Ц.О. — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 344/78. (56) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 368 од 1. XII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-80-0-0 го запиша во судскиот 
регистар усогласувањето на организацијата со За-
конот за здружен труд — Ученички дом „Доне 
Божинов", Ц.О. — Пробиштип ул. „Гоце Делчев" 
бр. 4, со следните податоци: 

Основни дејности: воспитно-образовен процес 
за основното и средното насочено образование и 
воспитување на младинци, зацртано со програмата 
на заедничките основи на ученичките домови во 
Републиката, како и сместување и исхрана на уче-
ници. 
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Споредна дејност: издавање на простории под 
наем (сали, подруми, станови и друго); приготву-
вање и дистрибуција на храна. 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација има неограничени овластувања и це-
лосна одговорност. 

Работната организација ќе ја застапува Спа-
совски Богдан, директор, со неограничени овлас-
тувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Ученичкиот дом 
„Доне Божинов", Ц.О. — Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 368/78. (63) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 406 од 14. VI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-542-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната ор-
ганизација без ООЗТ — Центар за социјална рабо-
та — Дробиштип со следните податоци: 

Основни дејности: 
1. Основна стручна служба во областа на со-

цијалната заштита; 
2. Орган на старателство; и 
3. Овластен орган за решавање по права на 

лица кои се нашле во положба на социјална пот-
реба. 

Центарот како орган за старателство во обла-
ста на социјалната заштита им обезбедува зашти-
та на малолетните лица останати без родителска 
грижа и на полнолетните лица кои не се способни 
да се грижат за себе. за своите права и интереси 
преку преземање потребни мерки на најдобар начин 
да се оствари целта на старателството и тоа: 

— ставање под старателство, поставување и 
разрешување на старател; 

— заштитуваше имотот и интересите на шти-
тениците, давање одобрение на старателот за избор 
на занимање на штитеникот, давање одобрение на 
старателот за преземање определени работи во име 
и за сметка на штитеникот, барање извештај и 
сметка на старателот; 

— водење комплетна евиденција и документа-
ција за лица ставени под старателство; 

— давање дозвола за поднесување тужба за 
развод на брак во име и за сметка на брачен дру-
гар кој е умоболен или е неспособен за расуду-
вање; 

— давање предлог за измена на судска пресу-
да за чување и воспитување на деца, доколку тоа 
го бараат изменетите услови; 

— давање одобрение за отуѓување имотот на 
детето постигнат од страна на неговите родители; 

— барање од родителот да положи сметка за 
управување со имотот на детето; 

— одлучува за вршење на радителско право, 
кога родителите на детето постигнат согласност 
за тоа; 

— давање одобрение на старател за подигање 
тужба за утврдување татковство на вонбрачно де-
те ставено под старателство; 

— вршење засилен надзор над малолетниците 
на кои им е изречена воспитна мерка од страна на 
судот, како и следење и помагање во издржување 
на мерката „засилен надзор од друго семејство"; 

— згрижување на деца останати без родител-
ска грижа во други погодни семејства, пронаоѓа-
ње погадни семејства и следење развојот на деца-
та сместени во другите семејства; 

— давање согласност за водење администра-
тивна казнена постапка против малолетни деца; 

— запишување на деца од непознати родители 
во матичната книга на родените, запишување на 
посвоено дете во матичната книга На родените и 
запишување на посвоено дете во матичните книги 
на родените со личното име на посвоителот, како 
и личното име на родителот на најденото дете; 

— определување детскиот додаток да се испла-
тува на другиот родител, односно на друго лице 

кај кое живее ако родителот корисник на детскиот 
додаток не го употребува истиот за издршка на 
децата; 

— вршење и други работи согласно прописите 
од семејното и кривичното законодавство. 

Центарот како основна стручна служба во об-
ласта на социјалната заштита: 

— открива и проучува проблеми и појави од 
областа на социјалната заштита и за таа цел изра-
ботува анализи, информации, програми, елабора-
ти и прикази; 

— врз основа на согледаните проблеми и про-
учената положба предлага соодветни мерки на Со-
бранието на општината Пробиштип и неговите по-
литичко-извршни органи, како и на работни и дру-
ги организации и заинтересирани фактори и го 
програмира развојот на социјалната заштита во 
општината; 

— обезбедува преку стручната социјална и 
психопедагошка работа одредени превентивни и 
куративни мерки во областа на социјалната заш^ 
тита; 

— организира општествена активност во облас-
та на социјалната заштита со месните заедници, со 
училиштата и други заинтересирани организации 
во општината. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и целосна одговорност. 

Организацијата ќе ја застапува Пановски 
Александар, директор, со неограничени овласту-
вања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти и уверението на Одде-
лението за стопанство и комунални работи на Со-
бранието на општината Пробшптип, бр. 68-505 од 
6. V. 1979 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 406/79. (67) 

Окружниот стопански' суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 463 од 2. VII. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-107-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на работ-
ната организација Завод за заштита на спомени-
ците на културата и народен музеј, Ц.О. — Штип, 
ул. „Тошо Арсов" бр. 10, со следните податоци: 

Основни дејности: 120321 — заштита на кул-
турните споменици; ги разгледува прашањата за 
заштита на спомениците на културата, предлага и 
презема мерки за заштита на спомениците на кул-
турата во рамките на својата надлежност; ги про-
учува, истражува и со научни методи ги обрабо-
тува прашањата од областа на заштитата на споме-
ниците на културата; води стручна евиденција и 
документација на спомениците (положба, степен на 
загрозеност, мерки и заштита); го врши правото на 
користење на спомениците на културата во оп-
штествена сопственост што му се дадени на корис-
тење; изработува проекти за вршење на работите 
на конзервација и реставрација на спомениците на 
културата и на спроведувањето на техничко-заш-
титните и други мерки за заштита на спомениците 
на културата; врши непосреден надзор-стручен 
надзор над изведувањето на работите на конзерваци-
јата и реставрациј ата на спомениците на културата и 
на спроведувањето на техничко-заштитните и други 
мерки за заштита на спомениците на културата; ги 
определува, во согласност со Секретаријатот за 
општествени дејности, работите во врска со гри-
жата за чување и одржување на еден или повеќе 
споменици, споменички комплекси, односно урба-
нистички целини во општествена сопственост што 
им се доверува на здруженијата и општествените 
организации (од чл. 64 од Законот за заштита на 
спомениците на културата); издава публикации од 
областа на заштитата на спомениците на култура-
та и пропаганден материјал за спомениците; врши 
и други стручни и управни работи во областа на 
заштитата на спомениците на културата што им 
се ставени во надлежност со закон. 

Од областа на музејската дејност: систематски 
да истражува, собира, средува, стручно и научно 
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да обработува и проучува, заштитува, чува, обја-
вува и презентира музејски материјали; преку по-
стојаните изложбени поставки и повремени излож-
би, предавања и прикажувања на филмови да ги 
запознава работните луѓе и граѓаните за предме-
тите и документите на културниот, економскиот и 
општествениот развиток, техничкиот напредок и 
природните законитости, да врши идејно влијание 
и да придонесува за нивното културно издигање; 
да придонесува за унапредување на музејската деј-
ност и усовршувањето на музејските кадри и врши 
и други стручни работи од музејската дејност. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничени овластувања и целосна одговорност. 

Организацијата ќе ја застапува Мустракински 
Димитар, директор, со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
самоуправните општи акти на Заводот за заштита 
на спомениците на културата и народен музеј Ц.О. 
— Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
463/79. (86) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 69 од 23. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1547-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
СИЗ на физичката култура на град Скопје — 
Скопје, со следните податоци: 

Фирма: Самоуправна интересна заедница на 
физичката култура на град Скопје, со целосна од-
говорност, ул. „Дебарца" бб — Скопје. 

СИЗ на физичката култура на град Скопје е 
основана со Самоуправната спогодба број 07-5701 
од 8. III. 1974 година. 

Шифра на дејноста: 140234 — физичка кул-
тура. 

СИЗ на физичката култура на град Скопје во 
правниот промет со трети лица истапува во свое 
име и за своја сметка и одговара со сите распо-
ложливи средства за обврските што ги создава во 
правниот промет со трето лице. 

Застапник: • Тихомир Поповски, секретар, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 69/1979 година. (481) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2368/78 од 13. XI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-225-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Гоце Дел-
чев", ЦО. — село Горно Лисиче, Скопје, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
на училиштето, Ристовски Александар, директор, а 
се запишува како нов застапник Мариоски Васи-
ле, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2368/78 од 13. XI. 1979 година. (482) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2183 од 21. XI. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-592-1-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Македонскиот народен театар — 
Скопје, ООЗТ Драма — Скопје, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ 
лицето Ристо Шишков, в.д. директор, а се запишу-
ва како нов застапник Бранко Ставрев, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2183/1979 година. (483) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 186 од 22. XI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1537-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за управување и користење на пасишта и утрини, 

ц. о. — Титов Велес, ул. „Ленинова" бр. 24, со 
следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Одлуката на Собранието на општи-
ната Титов Велес, бр. 01-473 од 4. XI. 1974 година 
од 20 основачи. 

Основни дејности: 140219 — СИЗ за пасишта. 
Во правниот промет со трети лица Заедницата 

истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Новаков Иг-
нов Трајко, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 186/1979 година. (484) 

Окружниот стопански суд во СкопЈе со реше-
нието Фи. бр. 126 од 21. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1540-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата, со целосна одговорност — Титов Велес, 
ул. „Маршал Тито" бр. 22, со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-134 
од 26. XII. 1978 година од 30 основачи. 

Основни дејности: 140233 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на културата. 

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

Лице овластено за застапување е Цветан З у -
лумов, претседател на Извршниот одбор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 126/1979 год. (484) 

Окружниот стопански суд; во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 125 од 21. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1541-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура, Ц. О. Титов Велес. ул. „Мар-
шал Тито" бр. 22, со следните податоци: . 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 01-267 од 25. ХИ. 
1978 година од 30 основачи. 

Основни дејности: 140234 — самоуправна инте-
ресна заедница од областа на физичката култура. 

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

Лице овластено за застапување е Мурџов Дра-
ган, претседател на Извршниот одбор на ОСИЗ, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 125/79 година. (486) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2081 од 22. XI. ,1979 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1542-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
на Земјоделската задруга „Агропроизвод" со це-
лосна 'одговорност и ограничено емство — село Че-
гране, општина Гостивар, со следните податоци: 
Одлука за основање на Земјоделската задруга е до-
несена на 8. X. 1979 година под број 10. 

Основачи на задругата се: Синани Садин од 
село Чегране; Исеини Назми од е. Чегране; Фетаи 
Али од е. Чегране; Исмаили Исмаил од е. Чегране; 
Исеини Имер од е. Чегране; Мислими Рефик од е. 
Чегране; Алиу Рами од е. Чегране; Абдурахими 
Фехап од е. Четране; Етеми Селим од е. Чегране; 
Биљаљи Ирфан од е. Чегране; Синани Рефик од 
е. Чегране; Алиу Шабан од е. Чегране; Рамадани 
Јашар од село Чегране; Џелали Сакип од е. Чегра-
не; Алиу Исмет од е. Чегране; Исеини Шефит од 
е. Чегране; Исеини Биљал од село Чегране; Биља-
љи Џавит од е. Чегране; Сеј диви Изер од село 
Чегране; Амети Фидан о>ќ е. Чегране; Емшиу Џе-
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маил од е. Чегране; Азизи Катип од е. Чегране; 
Биљали Бајрам од е. Чегране; X адим и Емурја од 
е. Чег,ране; Илиевски Коста од е. Чајле; Стојанов-
ски Димитрис од е. Чајле; Ѓорѓевски Ѓорѓе од е. 
Чајле; Елези Ружди од е. Чајле; Елези Аким од е. 
Чајле и Елези Самет од е. Чајле. 

Основни дејности: 
I. Производство и откуп на: 

020110 — Полјоделство, 
020120 — Овоштарство, 
020130 — Лозарство, 
020140 ~ Сточарство. 
Споредни дејности: 
012001 — Производство и обработка на камен, 
012002 — Производство на чакал и песок; 
012111 — Производство на вар, 
012201 — Производство на бичена граѓа, 
012321 — Производство на амбалажа од дрво; 
012323 — Производство на галантерија од дрво, 
012691 — Производство на покривачи за под, 
012701 — Производство на крупна кожа, 
013021 — Производство на леб и печиво, 
020201 — Земјоделски услуги за растително про-

изводство, 
020302 — Одгледување и производство на младици 

и риби во рибници и мрестилишта. 
И. Трговија на мало и големо: 
070111 — Леб, печиво, млеко и млечни производи, 
070112 — Зеленчук, овошје и преработки, 
070113 — Месо, живина, риба и преработки, 
070114 — Разни животни намирници, алкохолни пи-

јалаци и производи за домашни потреби, 
07012,1 — Текстил и конфекција, 
070122 — Обувки, кожа, гума и пластика, 
070123 — Метални и електротехнички стоки, 
070124 — Огрев и градежен материјал, 
070125 — Мебел, 
070126 — Керамика, стакло и порцулан, 
070127 — Бои, лакови и хемикалии, 
070128 — Книги, канцелариски материјали и при-

бор, 
070129 — Тутун и други ^прехранбени производи, 
070132 — Друга трговија со мешана стока, 
070140 — Трговија на мало со возила, земјоделски 

машини, делови и 'Прибор, 
070211 — Жита и мелнички производи, 
070212 — Зеленчук, овошје и преработки, 
070213 — Алкохолни пијалаци, » 
070214 — Добиток и живина, 
070219 — Разни животни намирници и производи 

за домашни потреби, 
070221 — Текстил и конфекција, 
070222 — Сурова кожа, волна и слично, 
070223 — Метална и електротехничка стока, 
070224 — Градежен санитарен инсталакционен мате-

ријал, 
070225 — Хемиски производи, бои и лакови, 
070226 — Хартија, канцелариски материјал и при-

бор, 
070229 — Тутун и други непрахранбени производи, 
070230 — Трговија на големо со возила, земјодел-

ски машини, делови и прибор, 
070250 — Трговија на големо со мешана стока, 
070260 — Трговија на големо со индустриски от-

падоци. 
III. Угостителство и туризам: 
080112 — Хотели, мотели, пансиони и туристички 

населби со целогодишно работење, 
080114 — Кампови, 
080190 — Други угостителски услуги. 
IV. Занаетчиство и лични услуги: 
090121 — Поправка и одржување на моторни во-

зила, земјоделски машини и приклучни 
машини, 

090124 — Услуги од металопреработувачкото зана-
етчиство за домаќинството, 

090129 — Други услуги од металопреработувачкото 
занаетчиство, 

090131 — Поправка и одржување на електрични 
апарати за домаќинството, 

090132 — Поправка и одржување на електрични 
машини и други електротехнички апара-
ти и уреди, 

090139 — Поправка и одржување на електрични 
машини и друго, 

090171 — Изработка на леб и печива, 
090172 — Колење на добиток и преработка на месо, 
090201 — Берберски, фризерски, козметички и ел. 

услуги, 
090202 — Перење, чистење, боење на долна облека, 

предиво и облекла, 
090209 — Други лични услуги и услуги за дома-

ќинствата. 

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

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата емчат здружените 
земјоделци, секој во износ од по 20.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Димитрије Стојаноски, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2081/1979 година. (487) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2513/78 од 28. XI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1556-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
за управување и користење на пасиштата и угри-
зите, Ц. О. — Тетово, ул. „29 Ноември" бб, со след-
ните податоци: 

Фирма: Општинска самоуправна интересна за-
едница за управување и користење на пасиштата 
и утрините, со целосна одговорност — Тетово, ул. 
„29 Ноември" бб. 

Основната самоуправна интересна заедница е 
основана со Самоуправната спогодба бр. 01-2 од 10. 
II. 1975 година од 3 основачи. 

Основни дејности: 140219 — СИЗ во други деј-
ности на материјалното производство. 

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

Лице овластено за застапување е дипл. инж. 
агр. Ладески Петар, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2513^78 од 28. XI. 1979 година. (490) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 145 од 26. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1536-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување на град Скопје — Скопје, со целосна одго-
ворност, ул. „Кочо Рацин" бр. 91, со следните по-
датоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 04-6476 од 26. И. 
1974 година. 

Основни дејности: 140237 — СИЗ во областа на 
здравството и здравственото осигурување. 

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

Лице овластено за застапување е Киро Ефре-
мов, секретар, без ограничување. 

Во составот на Самоуправната интересна заед-
ница се следните основни заедници: 

I. Основна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на општината Чаир, со це-
лосна одговорност — Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 
91. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 04-6476 од 26. II. 1974 година. 
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Основни дејности: 140237 — СИЗ во областа на 
здравството и здравственото осигурување. 

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

Лице овластено за застапување е Киро Ефре-
мов, секретар, без ограничување. 

II. Основна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на општината Центар, со це-
лосна одговорност — Скопје, ул. „Кочо Рацин" 
бр. 91. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 04-6476 од 26. И. 1974 година. 

Основни дејности: 140237 — СИЗ во областа на 
здравството и здравственото осигурување. 

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

Лице овластено за застапување е Киро Ефре-
мов, секретар, без ограничување. 

III. Основна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на општината Карпош, со це-
лосна одговорност — Скопје, ул. „Кочо Рацин" 
бр. 91. х 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 04-6476 од 26. II. 1974 година. 

Основни дејности: 140237 — СИЗ во областа на 
здравството и здравственото осигурување. 

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

Лице овластено за застапување е Киро Ефре-
мов, секретар, без ограничување. 

IV. Основна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на општината Кисела Вода, 
со целосна одговорност — Скопје, ул. „Кочо Рацин" 
бр. 91. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 04-6476 од 26. II. 1976 година. 

Основни дејности: 140237 — СИЗ во областа на 
здравството и здравственото осигурување. 

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

Лице овластено за застапување е Киро Ефре-
мов, секретар, без ограничување. 

V. Основна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување на општината Гази Баба, со 
целосна одговорност — Скопје, ул. „Кочо Рацин" 
бр. Ш. 

Основната заедница е основана со Самоуправ-
ната спогодба бр. 04-6476 од 26. II. 1974 година. 

Основни дејности: 14237 — СИЗ во областа на 
здравството и здравственото осигурување. 

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

Лице овластено за застапување е Киро Ефре-
мов, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 145 од 26. XI. 1979 година. (488) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2195 од 28. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1555-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
„Грамант" — Градежно монтажна задруга, за гра-
дежништво, монтажа и инсталации, со целосна од-
говорност и ограничено емство — Скопје, Градски 
ѕид, блок 7, локал 3, со следните податоци: 

Градежно занаетчиската задруга е основана со 
договор од 22. XI. 1979 година. 

Основачи на задругата се: Петар Димишковски, 
градежен техничар; Хусеинов Ариф, вкв. водоин-
сталатер; Миличевиќ Драгомир, арх. вкв. армиран 
и вкв. ѕидар; Миличевић 'Трајче, вкв. армиран; 
Хусеин Усеин,-кв. водоинсталатер; Челеби Зекир, 
мв. водоинсталатер; Салиевски Али, кв. бравар; 
Милановски Ристо, кв. елект.; Ацевски Димитар, 
ив. електричар и Дамчевска Милица, стенодакти-
лограф. 

Основни дејности: 
Поставување и оправка на градежни инстала-

ции (изведување и поставување на водоводни, ка-
нализациони и електрични инсталации, 'инсталаци-
ја и поставување на парно отопление). 

Изведување на надворешни водоводни и кана-
лизациони работи. 

Споредни дејности: 
Завршни занаетчиски работи во градежништ-

вото (керамички плочки, терацерски и браварски 
работи), изолацин. 

Задругата истапува во правниот промет со тре-
ти лица во свое име и за своја сметка. 

За обврските на задругата одговараат задруга-
рите со свои средства во висина на двократниот 
износ од задолжителниот задружен влог, кој изне-
сува 3.000,00 динари, но во создадените средства и 
со вкупните средства на задругата. 

Задругата за сторените свои обврски во прав-
ниот промет со трети лица одговара со сите свои 
средства. 

'Лице овластено за застапување на задругата е 
Петар Димишковски, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2195 од 28. XI. 1979 година. (489) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2061 од 13. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-396-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Народната матична библиотека 
„Вук Караџик" — Гостивар, со следните податоци: 

Се брише досегашниот застапник Георге Ѓорѓев-
ски, директор, а како нов застапник се запишува 
Горчиноска Ружица, директор, без ограничено ов-
ластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2061/1979 година. (502) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 139 од 20. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1552-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
управување и користење ка пасишта и утрини, 
Ц. О. — Дебар, со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
од 22 основачи. 

Основни дејности: 140219 — СИЗ во другите 
дејности на. материјалното производство. 

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

Лице овластено за застапување е Филковски 
Душан, претседател. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 139/1979 година. (503) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2643/78 од 20. XI. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1550-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Самоуправната интересна заедница на култура*-
та на општината Кавадарци, со целосна одговор-
ност, Кавадарци, со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 01-3 од 27. III. 1974 
година од 100 основачи. 

Основни дејности: 140233 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на културата. 

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

Лице овластено за застапување е Јанев Трајче, 
в. д. — секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, .Фи. 
чбр. 2643/78 од 20. XI. 1979 година. (504) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2050 од 23. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1117-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на „Музеј галерија" — Кавадарци, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Живко Стојковски, в. д. директор, а како нов 
застапник се запишува Трајче Јанев, в. д. директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2050/1979 година. (505) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1928 од 22. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1199-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Страшо Пинџур", село Псача, со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Борис Анге-
ловски, а како нов застапник се 'запишува Стојан 
Стоименовски, директор, со неограничено овласту-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1928/79. (506) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2354/78 од 7. ХИ. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-929-1-0-0 го запиша во 
судскиот регистар формирањето и конституирањето 
на СОЗТ Здружен земјоделски прехранбен комби-
нат „Македонија", О. СОЛ. О. — Скопје, Работна 
заедница за комерцијални и проектантски работи 
— Скопје, ул. „Железничка" бб, со следните по-
датоци: 

Работната заедница е формирана со Одлуката 
бр. 02-4618/1 од 5. XII. 1978 година. 

Основни дејности: 
1. Комерцијални работи за остварување на 

прометната функција: 
— организирање пласман на сите видови земјо-

делски производи, 
— изготвување анализа на пазари, 
— вршење промет со земјоделски производи во 

земјата и странство. 
— набавка на семиња, сточна храна, вештачки 

ѓубрива, заштитни средства, амбалажа, инвести-
циона опрема, крупна механизација, живина, кра-
ви и свињи за приплод, 

— организирање реклама и пропаганда, 
— обавување и други работи сврзани за пла-

сман на (производи и услуги на здружените орга-
низации и трети лица. 

2. Работи на проектирање и инженеринг. 
3. Стручно оспособување на кадри. 
Ги има сите овластувања во правниот промет 

со трети лица, согласно самоуправната спогодба на 
здружување во СОЗТ. 

Одговара со средствата со кои располага. 
Лице овластено за застапување на работната 

заедница е Столе Митровски, директор, во рамките 
на самоуправната спогодба за здружување во 
СОЗТ 

ид Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2354/1979 година. (507) 

Окружниот стопански, суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1969 од 11. XII. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1551-0-0-0 го запиша во суд-, 
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Занаетчиската телевизорот механичарска задруга 
„Екран" со Ц. О. и ограничено емство — Скопје, ул. 
„Војвода Груица" бр. 10 — Дексион во населба Бу-
тел II, со следните податоци: 

Задругата е основана со Самоуправната спогод-
ба за здружување на ден 4. УПР. 1979 година. 

Основачи на задругата се: Кочевски Зоран, тв. 
механичар од Скопје, ул. „436" бр. 9; Мартиновски 
Љупчо, тв. механичар од Скопје, ул. „Славејко 
Арсов" бр. 13; Ку чулевски Арсен, тв. механичар од 

Скопје, ул. „Благоја Перовиќ" бр. 16; Макеларски 
Радомир, тв. механичар од Скопје, ул. „Наум Ох-
ридски" бр. 8; Мартиновски Благоја ,тв. механичар 
од Скопје, ул. „Славејко Арсов" бр. 3 и Андонова 
Елица, арт. техничар од Скопје, ул. „Хошимин" 
бр. 143. 

Основни дејности: ел ектро мех ани наре к а за ра-
дио и ТВ апарати, транзистори, магнетофони и 
слично; електромеханичаре^а за телеграфско-теле-
фонски уреди. 

Задругата за обврските во правниот промет со 
трети лица одговара целосно со целиот свој имот. 

Задругарите — здружени основачи на задруга-
та во правниот промет со трети лица одговараат, во 
границите на своите парични емства од по 5.000 
н. дин. и тоа за обврските настанати пред нивното 
истапување во рок од 1 година по престанокот на 
членството. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Мартиновски Љупчо, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1969/1979 година. (508) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 140 од 14. XII. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1553-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
управување и користење на пасишта и утрини на 
град Скопје, Ц. О. — Скопје, „Битпазарска" бр. 
125, со следните податоци: 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Одлуката на Собранието на општи-
ната на град Скопје, бр. 06-11437 од 5. VI. 1975 го-
дина. 

Основни дејности: 140219 — СИЗ за пасишта. 
Во правниот промет со трети лица Заедницата 

истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување е Огненоски 
Љубе, дипл. инж. агр., секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 140/1979 година. (509) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2218 од 10. ХИ. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1174-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Факултетот за економски науки — 
Скопје — во основање, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник проф. д-р ѓорѓи Че-
пујновски, а се запишува како нов застапник проф. 
д-р Александар Ќурчиев, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 2218/1979 година. (510) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2051 од 13. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-92-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Педагошката академија „Климент 
Охридски" — Скопје, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник директорот Саво 
Цветковиќ, а како нов застапник се запишува 
Сможварски ѓорѓи, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2051/1979 година. (511) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2191 рд 23. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-208-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за згрижување, воспиту-
вање и образование на деца и младинци „Ранка 
Милановиќ" — Скопје, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник в. д. директор Кова-
чев Сотир, а се запишува како нов застапник Поп 



Стр. 486 — Бр. 24 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 јули 1980 

Ташев Геле, директор, со неограничени права. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 2191/1979 година. ' (512) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2160 од 16. XI. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-237-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Централното основно училиште 
„Благој Кирков" — Титов Велес, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Дамчевски 
Костадин, в. д. директор, а како нов застапник се 
запишува Јорданов Јордан, директор, неограни-
чено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2160/1979 година. (513) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2230 од 13. XII. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-419-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Домот за ученици „Боро Менков" 
— Крива Паланка, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Насе Ангеловски, в. д. ди-
ректор, а се запишува како нов застапник Арсен 
Илиевски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2230/1979 година. (517) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2231 од 17. ХИ. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1557-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
физичката култура, Ц. О., Куманово, ул. „Доне Бо-
жинов" бб, со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба 'бр. 3388/1 од 29. III. 1974 
година од 108 основачи. 

Основни дејности: 140234 — самоуправна инте-
ресна заедница во областа на физичката култура. 

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

Лице овластено за застапување е Петровски 
Душко, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2231/1979 година. (518) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2226 од 19. ХИ. 1979 година го запи-
ша во судскиот регистар основањето и консти-
туирањето на Монтажно ел ектро-вод оинст а л ат ер -
ската задруга „Вардар — монтажа" — Скопје, Ц, О. 
и ограничено емство со седиште во месноста „Мо-
мин Поток" бб, со следните податоци: 

Задругата е оснобана со Одлуката бр. 02-2 од 
2. VII. 1979 година. 

Основачи на задругата се: Баждавелоски Наум, 
Дервишевиќ Химзо, Радончиќ Џевдет, Радончић 
Заим и Црничиќ Александар, сите од Скопје. 

Основна дејност: инсталациони завршни рабо-
ти во градежништвото (поставување и поправка на 
внатрешни водоводни, електрични и канализациони 
работи). 

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

За обврските во правниот промет задругата 
одговара со сите средства со кои располага — це-
лосна одговорност. 

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите — основачи во петкратен износ од здруже-
ниот влог, кој изнесува 2.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата 
е Баждавелоски Наум, в.д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2226/1979 година. (519) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 151 од 20. XII. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 3-1559-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за економски 
односи со странство, Ц. О. — Скопје, ул. „Иво Ри-
бар Лола" бр. 6, со следните податоци: 

Самоуправната интересна заедница е основана 
со Законот за самоуправната интересна заедница за 
економски односи со странство („Службен весник 
на СРМ" бр. 30/77). 

Основни дејности: 140219 — самоуправни инте-
ресни заедници во другите дејности на материјал-
ното производство. 

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

Лице овластено за застапување е Морис Шуми, 
претседател на Заедницата, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 151/1979 година. (520) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1160/78 од 17. XII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-132-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за испитување на матери-
јали „Скопје", Ц. О. — Скопје, ул. „Раде Кончар" 
бр. 16, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник дипл. инж. Борис Танески, в. д. ди-
ректор, а се запишува како нов застапник дипл. 
инж. Борис Танески, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1160/78 од 17. XII. 1979 година. (521) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2229/78 од 14. XII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1188-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на седиштето на Уни-
верзитетскиот центар за математичко-технички 
науки — Скопје, О. СОЛ. О. со ООЗТ, ул. „Раде 
Кончар" бр. 16, со следните податоци: Досегашното 
седиште на Универзитетокиот центар за матема-
тичко-технички науки — Скопје, О. СОЛ. О. со 
ООЗТ, ул. „Раде Кончар" бр. 16, се менува и во 
иднина ќе гласи: Универзитетски цен"-^ за мате-
матичко-технички науки, О. СОЛ. КЈ. СО ООЗТ — 
Скопје, „Карпош" И бб. 

Од Окружниот стопански суд во, Скопје, Фи. 
бр. 2229/78 од 14. XII. 1979 година. (522) 

Окружниот стопански суд во Скопје но реше-
нието Фи. бр. 1980/78 од 25. XII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-105-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на поблиската адреса на 
Работничкиот универзитет „Професор Михајловиќ" 
— Куманово, со следните податоци: Се запишува 
промената на поблиската адреса на Работничкиот 
универзитет „Професор Михај ловиќ" — Куманово, 
ул. „11 Октомври" бр. 2-а и тоа: Работнички уни-
верзитет „Професор Михај ловиќ" — Ц. О. — Кума-
ново, ул. „Карл Маркс" бр. 52. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1980/78 од 25. XII. 1979 година. (2) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1022 од 25. XII. 1979 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-33-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на Земјоделската зад-
руга „Влазними", село Бојане, Скопје, со следните 
податоци: Се запишува престанокот на Земјодел-
ската задруга „Влазними", село Бојане, Скопје, по-
ради здружување — влегување во состав на Зем-
јоделско-индустрискпот комбинат „Скопско Поле", 
Н. СОЛ. О. со ООЗТ — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1022 од 25. XII. 1979 година. (3) 
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Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1730 од 26. ХИ. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 2-22-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на дејноста на Зем-
јоделската пчеларска задруга „Напредок" — Скоп-
је, ул. „Антон Попов" бр. 3, со следните податоци: 

Се запишува проширувањето на дејноста и 
тоа: 

07021 — трговија на големо со прехранбени 
производи, 

070211 — жита и мелнички производи, 
070212 — зеленчук, овошје и преработки, 
070213 — алкохолни пијалаци, 
070214 — добиток и живина, 
070219 — разни животни продукти и произво-

ди за домашни потреби. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1730/1979 година. (4) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2268 од 21. ХИ. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 2-1560-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Електромонтажната задруга „Електројуг", со це-
лосна одговорност и ограничено емство — Скопје 
— Ѓорче Петров, ул. „Ѓорче Петров" бр. 73, со след-
ните податоци: 

Задругата е основана со Самоуправната спо-
годба за здружување во задругата на ден 1. XI. 
1979 година. 

Основачи на задругата се: Петровски Мирослав 
од Скопје, ул. „1101" бр. 107-6, град техи; Стефа-
новски Стефан од Скопје, ул. „Народен херој" бр. 
2/17, ВКВ електромонтер; Димов Димитар од Скоп-
је, ул. „Партизанска одреди" бр. 7/У, електротех-
ничар; Петрушевски Живко од Скопје, ул. „Ѓоко 
Михајлове™", згр. I, влез П/14, ВКВ електромон-
тер; Антовски Димче од Скопје, ул. „Ѓуркин Ни-
кола" бр. 22-а, КВ електромеханичар; Маневски 
Ангеле од Скопје, ул. „Руѓер Бошковиќ" бр. 1/3, 
Крстевски Душан од Скопје, ул. „Жарко Зрења-
нин" бр. 17, КВ ел. монтер и Станчевски Васил од 
Скопје, село Радишани, КВ електромонтер. 

Основна дејност: 
— ел ектроинст ал ат ©рок а, 
— електромеханичарска. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

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

задругата одговара со сите свои средства. 
За обврските на задругата емчат и задругарите 

до износ од 3.000 динари. 
Лице овластено за застапување на задругата е 

Петровски Мирослав, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2268/1979 година. (5) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2267 од 18. XII. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-1341-7-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување — привремена управа на Работната 
организација за стопанисување со шуми „Треска 
шумарство", Н. СОЛ. О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ 
Шумско стопанство „Малешево" — Берово, ул. 
„Маршал Тито" бб., со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник на ООЗТ Јован Тер-
зиоски, в. д. директор, без ограничување, а се за-
пишува како привремен управник Александар Фур-
маџиски, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2267/1979 година. (10) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2078 од 17. ХИ. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-362-0-0-0 ја заниша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Комбинираната детска установа 
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„Детска радост", Ц. О. — Гостивар, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник на работ-
ната организација Ѓурчиноска Ружа, директор, а се 
запишува како нов застапник Стамеска Стојна, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2078/1979 година. (И) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2222 од 17. ХИ. 1979 година, на реги-
старска влошка бр. 1-705-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација Работнич-
ки универзитет „Кирил и Методија", Ц . О . — Гев-
гелија, ул. „Маршал Тито" бр. 105, со следните по-
датоци: Се брише досегашниот застапник на ра-
ботната организација Спасо Ѓоров, застапник, а се 
запишува како нов застапник Борис Ќаев, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.. 
бр. 2222/1979 година. (12) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 2273 од 25. ХИ. 1979 година ,на реги-
старска влошка бр. 1-1346-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за промет 
на големо и мало „Огрев" — Ѓорче Петров, ул. 
„Маршал Тито" бр. 26, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник на работната орга-
низација Милан Јовановски, в. д. директор, а се за-
пишува како нов застапник Билбиловски Иван, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2273/1979 година. (13) 

СОДРЖИНА 
Страна 

263. Закон за општествените совети и за ре-
публичките општествени совети — — 457 

264. Закон за обезбедување на дополнителни 
средства за реализација на Програмата 
за изградба и опремување на здравстве-
ни објекти од општ интерес за Републи-
ката во периодот од 1977—1980 година — 461 

265. Закон за основање на работна организа-
ција од работните луѓе и граѓанските 
правни лица — — — — — — — 461 

266. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за внатрешни работи — — — 463 

267. Завршна сметка за извршување на Ре-
публичкиот буџет за 1979 година — — 475 

268. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Центарот за слух, говор и глас 
— Скопје, на одредбите од значење за 
остварувањето посебен општествен инте-
рес во давањето услуги од социјалната 
заштита — — — — — — — — 477 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СТРУМИЦА 
246. Одлука за утврдување стапката на при-

донесите од доходот на ОЗТ и личниот 
доход од работен однос, земјоделска деј-
ност и (самостојно вршење на стопанска 
дејност за Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална зашти-
та — Струмица за 1980 година — — — 478 
ПРИЛЕЏ 

247. Одлука за висината на износот на по-
мошта за спрема на новородено дете — 478 

248. Одлука за висината на износот на тро-
шоците за закоп и посмртна помош — 479 

249. Одлука за надоместокот на патните тро-
шоци на осигурените лица кои се упа-
туваат на преглед и лекување во друго 
место — — — — — — — — — 479 
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Во издание на СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СЕМ излезе од печат 

З А К О Н 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

СО ОБЈАСНУВАЊА 
И СУДСКА ПРАКТИКА 

И СО ОБРАСЦИ 
— Второ изменето и дополнето издание — 

Во ова второ изменето и дополнето издание на Збирката, првото 
е исцрпено, се дадени дополнителни објаснувања' и упатства за примена на 
Законот за работните односи. Се проширени објаснувањата кон одделните 
членови и се поткрепени со ставовите на Уставниот суд на Македонија и на 
судовите на здружениот труд/ се укажува и на другите ставови за одделни 
прашања. На тој начин несомнено се проширува значењето на објаснувањата 
и упатствата з& примена на Законот. 

Содржината на збирката е дополнета со Законот за приправниците на 
кој се дадени објаснувања, примери на одлуки и решенија во врска со при-
емот на приправници на работа и Упатството за пропишување на образецот 
на договорот за извршување на повремени или привремени работи (договор 
за дело) и образецот на договорот за работа, како прописи односно акти кои 
имаат непосредна врска со остварувањето на Законот за работните односи. 

Збирката ја приготвил Новак Марковски, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за законодавство, и организација, а рецензија и предговор 
проф. д-р Владимир Митков, републички секретар за законодавство и орга-
низација и Милан Хроват, член на Извршниот совет. 

Цена 150 динари. 
Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија: 
УСТАВ НА СФРЈ и УСТАВ НА СРМ во една книга 
— Второ издание — Цена 50 динари. 
Кривичен Закон на СФР Југославија 
Кривичен закон на СР Македонија 
со експозе 
— Второ издание — Цена 60 динари. 
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Цена 62 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА 
ПОСТАПКА 
— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите — 

Пена 95 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃА-
НИТЕ 
— со објаснувања — Цена 85 динари. 
ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Цена 43 динари. 
ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Цена 46 динари. 
ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања — Цена 120 динари. 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 

Цена 30 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— Второ дополнето издание — Цена 65 динари. 
ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА 
ПОЛИТИКА 

Цена 200 динари. 
УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 

Цена 90 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 150 динари 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА 
МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ 
— 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 
книгата веднаш се доставува заедно со сметка. 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 


