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236. 
Врз основа на Амандман IV, точка 1, став 4 

на Уставот на СРМ, Претседателството на СРМ, 
на Првата седница, одржана на 28 април 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛСТВОТО НА СРМ 

I 
Ангел Чемерски се избира за претседател на 

Претседателството на СРМ за време од една го-
дина. 

II 
• Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-9 
28 април 1982 година 

Скопје 
Претседавач 

Член на Претседателството на СРМ, 
Благој Попов, е. р. 

% 

237. 
Врз основа на член 103 од Деловникот на Прет-

седателството на СРМ, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 28 април 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ-
СТВОТО НА СРМ 

I 
За секретар на Претседателството на СРМ се 

именува м-р Фиданчо Стоев. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-10 
28 април 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, е. р. 

238. 
Врз основа на член 169 став 2 од Деловникот 

на Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија („Службен весник на СРМ", бр. 24/76 и 
15/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБ-
РАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Деловникот на Извршниот совет на Собра-

нието на ОРМ („Службен весник на СРМ", бр. 
24/76 и 15/80У, во член 20, по став 1 се додаваат 
два нови става, кои гласат: 

„Работните тела на Советот разгледуваат и 
одделни прашања во врска со усогласувањето на 
работите во одделни области од надлежност на 
Советот, со обезбедување на соработка и усогласу-
вањето на ставовите на републичките органи на 
> правата и републичките организации, покрену-
ваат иницијативи за разгледување и донесување 
на определени акти и преземање на мерки за пра-
шања од својот делокруг. 

Работните тела на Советот можат да разгле-
дуваат и прашања од делокруг на други работни 
тела на Советот ако тие се однесуваат и на него-
виот делокруг или ако се од интерес за извршува-
ње на неговите задачи". 

Ставот 2 станува став 4. 

Член 2 
По член 20 се додава нов член 20-а, кој гласи: 

„Член 20-а 
Работните тела на Советот во вршењето на 

работите од својот делокруг по значајни прашања, 
кога за тоа има потреба, остваруваат соработка 
и со соодветни тела на Стопанската комора на 
Македонија, на општествено-политичките органи-
зации во Републиката, со самоуправни организации 
и заедници на ниво на Републиката". 

Член 3 
Член 23 се менува и гласи: 
„Одборите како работни тела на Советот по 

прашањата од областа за која се образувани ја 
координираат и ја насочуваат работата во постап-
ката на изработката и донесувањето на Програ-
мата за работа на Советот и нејзиното усогласу-
вање со Програмата за работа на Собранието на 
СРМ и Претседателството на СРМ; го утврдуваат 
Предлогот на програмата и на плановите за работа 
на Советот и го следат нивното остварување; го 
разгледуваат спроведувањето на заклучоците и на-
соките на Советот и му предлагаат мерки во об-
ластите за кои се образувани. 

Одборите ги вршат и работите што се однесу-
ваат на остварувањето на координацијата на ра-
ботата на постојаните и другите работни тела на 
Советот по прашањата од својот делокруг и на 
тековната координација на работата на републич-
ките органи на управата и на републичките ор-
ганизации во областите за кои се образувани". 
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Член 4 
Во член 24, став 3 да се брише. 

Член 5 
Член 25 се менува и гласи: 

„Член 26 
Советот ги има следниве одбори: 
1. Одбор за прашања од областа на општес-

твеното уредување, народната одбрана, .општес-
твената самозаштита, безбедноста и односите со 
странство. 

2. Одбор за прашања од областа на општестве-
но-економското уредување, општественото планира-
ње, стопанската политика и развојот". 

Член 6 
По член 25 се додаваат два нови члена 25-а и 

25-6, кои гласат: 
„Член 25-а 

Одборот за прашања од областа на општестве-
ното уредување, народната одбрана, општествената 
самозаштита, безбедноста и односите со странство 
ги разгледува начелните прашања од областа на 
општествено-политичкиот систем, го разгледува 
спроведувањето на утврдената политика во областа 
на народната одбрана, општествената самозаштита, 
безбедноста и односите со странство и му предлага 
на Советот преземање на соодветни мерки во овие 
области и ја координира работата на работните 
тела на Советот, на републичките органи на упра-
вата и на републичките организации по праша-
њата од овие области. 

По прашањата што бараат итно пошироко 
координирање, Одборот му предлага на Советот 
мерки што обезбедуваат соодветно постапување на 
органите на управата, организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и 
заедници во областите за кои е образуван. 

Член 25-6 
Одборот за прашања од областа на општестве-

но-економското уредување, стопанската политика, 
општественото планирање и развојот ги разгледува 
начелните прашања што се однесуваат на системот 
на општественото и просторното планирање и на 
урбанизмот, остварувањето на договорите за ос-
новите на општествените планови, долгорочните и 
среднорочните планови и годишните резолуции, по-
литиката за побрз развој на стопански недоволно 
развиените краишта во Републиката, материјал-
ната положба и развојот на стопанството и на 
другите области на здружениот труд, проширената 
репродукција, утврдувањето на материјалните, 
енергетските и другите биланси, системските пра-
шања во областа на финансиите, економските од-
носи со странство, стекнувањето и распоредува-
њето на доходот и распределбата на средствата за 
лични доходи, пазарот и цените, вработеноста и 
вработувањето, животниот стандард, општата и за-
едничката, потрошувачка, како и другите прашања 
што се однесуваат на планирањето, општествено-
економскиот развој и стопанската политика и по 
нив му дава мислења и предлози на Извршниот 
совет. 

Одборот ја координира работата на работните 
тела на Советот, на републичките органи на уп-
равата и на републичките организации по праша-
њата од областите за кои е образуван". 

Член 7 
Членовите 26, 26-а, 27, 28 и 29 да се бришат. 

Член 8 
Член 33 се менува и гласи: 

„Член 33 
Советот ги има следниве комисии: 
1. Комисија за прашања од тековната економ-

ска политика, 

2. Комисија за прашања од општествено-по-
литичкиот систем, 

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

4. Комисија за прашања на производството за 
потребите на народната одбрана, 

5.' Комисија за одбранбени подготовки, 
6. Комисија за кадровски и административни 

прашања". 
Член 9 

По член 33 се додаваат четири нови членови 
33-а, ЗЗ-б, 33-в и 33-г, кои гласат: 

„Член 33-а 
Комисијата за прашања од тековната економ-

ска политика ги разгледува прашањата во врска 
со: подготвувањето и спроведувањето на пропи-
сите и мерките во областа на стопанството; сле-
дењето на спроведувањето на годишните резолу-
ции за остварување на општествените планови и 
на тековните движења во општествено-економски-
от развој; следењето на материјалната положба 
и развојот на стопанството и на другите области 
на здружениот труд, економските односи со стран-
ство, банкарството, кредитно-монетарната, девиз-
ната и царинската политика, кредитните односи 
со странство, стекнувањето и распоредувањето на 
доходот и распределбата на средствата за лични 
доходи, општата и заедничката потрошувачка, да-
ноците и придонесите, пазарот и цените, вработе-
носта и вработувањето, животниот стандард, урба-
низмот, станбените и комуналните работи, зашти-
тата и унапредувањето на човековата околина; 
донесувањето и извршувањето на Републичкиот 
буџет и на програмите за финансирање на одделни 
дејности и намени од општ интерес за Република-
та; остварувањето на прописите од областа на 
општествените дејности од гледиште на нивната 
материјална положба, како и други прашања од 
областа на тековната економска политика и по 
нив му дава мислење и предлози на Советот. 

Член ,33-6 
Комисијата за прашања од областа на општес-

твено-политичкиот систем го разгледува остварува-
њето на социјалистичката самоуправна демокра-
тија и изградувањето на' правниот систем; оства-
рувањето и заштитата на уставноста и законитос-
та; општествената заштита на самоуправните пра-
ва и заштитата на општествената сопственост; 
заштитата на слободите, правата и должностите на 
човекот и граѓанинот; прашањата од областа на 
внатрешните работи, народната одбрана и општес-
твената самозаштита, правосудството {редовните су-
дови, јавното обвинителство, јавното правобрани-
телство, судиите за прекршоци и адвокатурата) 
и самоуправното судство; општествениот правобра-
нител на самоуправувањето; информациите; само-
управувањето на работните луѓе и граѓаните во 
општината и во месната заедница, во организа-
циите на здружениот труд, во самоуправните ин-
тересни. заедници и во другите самоуправни орга-
низации и заедници; положбата, организацијата, 
функционирањето, унапредувањето на работата и 
финансирањето на републичките органи на упра-
вата, самоуправувањето во органите на управата 
и стручното усовршување на работниците во нив, 
како и други прашања од интерес за развитокот 
на овие области и по нив му дава мислења и 
предлози на Советот. 

Член 313 в 
Комисијата за прашања од областа на општес-

твените дејности го разгледува остварувањето на 
воспитувањето и образованието, научните дејнос-
ти, културата, физичката и техничката култура, 
здравствената и социјалната заштита; општестве-
ната заштита на децата; здравственото, пензиското 
и инвалидското осигурување, заштитата на борци-
те, воените инвалиди и цивилните жртви од вој-
ната; општествено-економските односи, меѓународ-
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ната соработка, организацијата и условите за ра-
бота во овие области и стручното усовршување на 
работниците во нив, како и други прашања од 
интерес за развитокот на овие области и по нив 
му дава мислења и предлози на Советот. 

Член 33-г 

Комисијата за прашања на производството за 
потребите на народната одбрана го разгледува пла-
нирањето и развојот на производството за воору-
жување и воена опрема во мир; планирањето и 
оспособувањето на основните и дополнителните ка-
пацитети намените за производство за вооружува-
ње и воена опрема во војна, како и на производ-
ството на лекови, санитетски материјали и други 
производи, опрема и услуги за потребите на на-
родната одбрана". 

Член 10 

Членовите 34 и 34-а да се бришат. 

Член 11 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република (Македонија". 

Бр. 23-923/1 
29 април 19в2! година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

239. 
Врз основа на член 17-а од Законот за обез-

бедување постојани средства на Фондот на Феде-
рацијата за кредитирање на побрзиот развој на 
стопански недоволно развиените републики и авто-
номни покраини во периодот од 19811 до 1985 го-
дина („Службен весник на СРИ", бр. 31/81 и 18/82), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОС-
ТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРА-
ЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РА-
ЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИ-
ТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА ВО 1982 
ГОДИНА 

1. Утврдените стапки во член 7 и 8 од Зако-
нот за обезбедување постојани средства на Фон-
дот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини во периодот од 1981 
до 1985 година, во 1982 година се намалуваат^ за 
25°/о. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 19в2 година. 

Бр. 23-860/1 
28 април 1980 година 

Скопје 

240. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа и член 18 од Законот за внат-
решни работи („Службен весник на СВМ", бр. 45 
и 37/80), Извршниот совет на (Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ЗА ДРЖАВ-
НА БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕ-

ТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1. З а потсекретар за државна безбедност во 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
се назначува Душан Трајковски, помошник на ре-
публичкиот секретар. 

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

Бр. 17-897/1 
29 април 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

241. 
Врз основа на член 178 став 1 и 3 од Законот 

за државната управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 415/80), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За републички советник во Извршниот со-

вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија се именува инж. Илија Поп Стефани-
ја, досегашен заменик на републичкиот секретар за 
индустрија. 

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

Бр. 17-898/1 
291 април 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

242. 
Врз основа на член 90 став 4 од Законот за 

Извршниот совет („Службен весник на СРМ", бр. 
43/81), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИ-
ЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. За секретар на Секретаријатот за кадров-

ски прашања на Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија се име-
нува Трајко Кецкаровски, досегашен секретар на 
Секретари] атот. 

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

Бр. 17-899/1 
29 април 19в2 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благо ј Попов, е. р. 
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243. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа и член 18 од Законот за внат-
решни работи („Службен весник на СРМ", бр. 
45 и 37/80), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕК-
РЕТАР ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 
1. Се разрешува од должност потсекретар за 

државна безбедност во Републичкиот секретаријат 
за внатрешни работи Светислав Митровски, пора-
ди именување на друга должност. 

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

Бр. 17-900/1 'Претседател 
29 април 1(932 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, е. р. 

244. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 
24 март 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА точката 1 на став 2 на член 

бб од Правилникот за основите на решавање на 
станбените потреби на работниците на Основната 
организација на здружениот труд „Феротурист" во 
Скопје, усвоен со референдум на 4 декември 1980 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Феротурист" во Скопје, на на-
чинот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 132/82 од 19 ноември 1981 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
точката 1 на ставот 2 на член бб од актот означен 
во точката II на оваа одлука, според која по осно-
вот станбени услови работник без стан и работник 
корисник на стан добиваат ист број бодови. Пос-
тапката беше поведена затоа што основано се пос-
тави прашањето за согласноста на оспорената од-
редба со уставното начело за еднаквост на права-
та, должностите и одговорностите на луѓето во сог-
ласност со уставноста и законитоста. 

4. Во одговорот на наводите содржани во ре-
шението за поведување постапка доносителот на 
актот истакна дека на работникот-корисник на 
стан не му е решено станбеното прашање, па спо-
ред тоа неговиот станбен статус е еднаков со стан-
бениот статус на работник без стан, затоа што е 
еднаков степенот, на нивната станбена загрозеност. 
Доносителот на оспорениот акт смета дека во не-
кои случаи, корисникот на стан може да живее и 
во полоши станбени услови поради тоа што не е 
во состојба да плаќа висока станарина. Исто така, 
според Законот за станбените односи, носителот на 
станарското право на корисникот може да му го 
откаже натамошното користење на станот. Пора-
ди тоа, станбените услови на работник-корисник 
на стан и работник без стан треба да бидат еднак-
во вреднувани. 

5. Во претходните испитувања и на јавната 
расправа Судов утврди дека, според членот 53 од 
оспорениот правилник, редот на првенство за ре-
шавање на станбените потреби на работниците се 
утврдува по определени заеднички основни и до-

полнителни критериуми, а тоа значи основи. Спо-
ред неговиот член 64 такви основи се: станбените 
услови во кои живее работникот, работниот стаж, 
бројот на членовите на семејното домаќинство, ин-
валидноста и тешките болести на членовите на не-
говото семејно домаќинство. Притоа, според ставот 
1 на член бб од правилникот, станбени услови, во 
кои живее работникот, се условите во кои живеат 
работникот и членовите на неговото семејно дома-
ќинство. Според точката 1 на став 2 од тој член, 
пак, работник без стан е работник кој живее како 
потстанар, работник кој е корисник на стан и ра-
ботник кој останал без стан или чиј стан повеќе 
не е употреблив, без оглед на тоа како тој привре-
мено се сместил. Во сите наведени случаи работ-
никот добива 100 бода. 

6. Со членот 214 од Уставот на СР Македони-
ја, на граѓанинот му е загарантирано да стекнува 
станарско право на стан во општествена сопстве-
ност, со кое му се обезбедува, под услови определе-
ни со закон, трајно да користи стан во опште-
ствена сопственост заради задоволување на лични-
те и семејните станбени потреби. Според ставот 1 
на член 42 од Законот за станбените односи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36//73), давателот на 
стан на користење (работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд) со општ акт ќе ги 
утврди начинот и условите, а тоа значи основите 
и мерилата за утврдување редот на првенството, по 
кој становите ќе се даваат на користење. Меѓутоа, 
тие основи и мерила мора да бидат во согласност 
со Уставот и Законот. 

Покрај остварувањето на начелото на распре-
делба според трудот, според мислењето на Судов, 
работниците треба да утврдат и такви основи и ме-
рила за утврдување на редот на првенството за 
добивање на стан, со кои пред се ќе се оствари 
уставното начело за взаемност и солидарност. Ед-
наквото вреднување, пак, на станбените услови 
на работник кој е без стан и работник кој е ко-
рисник на стан, според мислењето на Судов, го 
повредува начелото на взаемност и солидарност и 
работниците ги доведува во нееднаква положба при 
остварувањето на ова право. Ова затоа што се во 
прашање различни категории на станбен статус и 
станбени услови, к4ко и различен степен на стан-
бена загрозеност. Користењето на стан, без оглед 
на тоа дали и во која мера тој е несоодветен, прет-
ставува полесен степен на станбена загрозеност от-
колку немањето на стан. Поради тоа спротивно е 
на начелата на еднаквост и на взаемност и соли-
дарност работниците кои се корисници на стан да 
бидат изедначени со работниците без стан и по 
основот станбени услови да добиваат еднаков број 
бодови. Различниот станбен статус на лице без стан 
и на лице корисник на стан произлегува и од 
членот 1(9 од Законот за станбените односи, според 
кој корисник на стан, што живее заедно со но-
сителот на станарското право, има право трајно и 
непречено да го користи станот под услови опре-
делени со овој закон. Исто така, под услови опре-
делени со овој закон, корисникот на стан може да 
стане носител на станарско право врз тој стан. 

Со оглед на тоа што со точката 1 на ставот 2 
на член бб. од означениот правилник работник без 
стан и работник корисник на стан се изедначени 
по основот станбени услови и добиваат еднаков 
број на бодови, Судов оцени дека таа не е во сог-
ласност со уставните начела на еднаквоста на пра-
вата, должностите и одговорностите на луѓето во 
согласност со уставноста и законитоста и на вза-
емност и солидарност при остварувањето правото 
на стан, поради што одлучи како во точката 1 на 
оваа одлука. 

У. бр. 132/81 
24 март 1(982 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за репуб-
личките органи на управата, објавен во „Службен 
весник на СРМ", бр. 13/82, се поткраднале грешки, 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА 

УПРАВАТА 
1. Во член 6 во шестиот ред пред зборот „на-

селувањето" наместо „на" треба да стои „и", а во 
деветтиот ред наместо „движења" треба да стои 
„движење". 

12. Во член 8 во триесет и четвртиот ред пред 
зборот „потеклото" зборот „на" треба да се брише. 

3. Во член 11, став 1 во седмиот ред наместо 
„спроведување" треба да стои „спречување". 

4. Во член 12 во десеттиот ред пред зборот 
„странство" наместо „во" треба да стои „со". 

5. Во член 15 став 1 во петнаесеттиот ред пред 
зборовите „го следи" треба да се додадат зборови-
те „пензиското и инвалидското осигурување;". 

6. Во член 17 став 1 во триесет и вториот ред 
наместо „училиштето" треба да стои „училиштата". 

7. Во член 35 став 2 во третиот ред пред збо-
рот „Републичкиот" запирката треба да се замени 
со сврзникот „и". 

Бр. 13-1Ш7 
9 април 1982 година 

Скопје 

Од Законодавно-правната комисија на 
Собранието на ОР Македонија 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

244. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФР 

Југославија, а во согласност со членовите 11 и 13 
од Договорот на социјалистичките републики и со-
цијалистичките автономни покраини за заеднич-
ките основи на системот на воспитувањето и обра-
зованието, самоуправните интересни заедници на 
насоченото образование на социјалистичките ре-
публики и на социјалистичките автономни покраи-
ни, Сојузот на самоуправните интересни заедници 
на насоченото образование и воспитание на СР 
Босна и Херцеговина, универзитетите, Заедницата 
на вишите школи на С!Р Србија и извршните со-
вети на собранијата на социјалистичките репуб-
лики и на социјалистичките автономни покраини 
(во натамошниот текст: учесници во Договорот — 
составен дел на Договорот е списокот на потписни-
ците со нивниот назив и седиште), склучија 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВА ГОДИ-

НА СТУДИИ НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВО СФРЈ 

Член 1 
Потписниците со овој договор ги утврдуваат 

мерките и активностите за усогласување на бројот 
на местата за запишување (плановите за упис) 
на студентите на прва година студии, основите за 
изедначување на условите за запишување студен-
ти на прва година студии и основите и начинот за 
уредување на другите прашања во врска со запи-
шувањето на студентите што се од заеднички ин-
терес. 

За другите прашања во врска со запишувањето 
на студентите, што се од посебен интерес за учес-
ниците во Договорот, можат да се склучуваат и 
посебни договори и самоуправни спогодби (праша-
њата за материјалните средства, начинот на пла-
нирање на запишувањето и условите за реализаци-
ја на тие планови, одделни прашања од студент-
скиот стандард, усогласувањето на законските и 
подзаконските регулативи итн.). 

Член 2 
Корисниците и давателите на услугите и само-

управните интересни заедници на насоченото об-
разование на социјалистичките републики и на 
социјалистичките автономни покраини го утврду-
ваат бројот на местата за запишување (планот за 
запишување) во одделни високообразовни органи-
зации, односно програмите за одделни студии, трг-
нувајќи од кадровските потреби и можностите на 
здружениот труд и општеството во целина, ува-

жувајќи ги и интересирањата и способностите 
на младината и работниците за високо образование. 

Самоуправните интересни заедници на насоче-
ното образование на социјалистичките републики и 
на социјалистичките автономни покраини меѓусеб-
но ќе ги усогласат плановите за запишување и 
капацитетите на одделни високообразовни орга-
низации, така што ќе обезбедат можности за за-
пишување во согласност со потребите и можнос-
тите на корисниците и потребите на општеството 
односно со можностите за вработување. 

Член 3 
Условите за запишување во смисла на овој до-

говор, ги опфаќаат: 
1. претходно добиените знаења и способности 

од значење за студиите, 
2. посебните способности и други 'посебни ба-

рања за одделни видови студии, доколку се пред-
видени такви барања. 

Покрај ова можат да се земаат предвид и ра-
ботното искуство, добиените награди, дипломите и 
другите услови кои се од значење за определени 
студии. 

Претходно добиените знаења и способности од 
значење за студиите се докажуваат со свидетел-
ства за претходното образование или и со прове-
рување на знаењата и другите способности од зна-
чење за студиите. 

Како услов за запишување можат да се пред-
видат само знаењата што се добиени во рамките на 
задолжителните или факултативните програми во 
претходното образование. 

Условите за запишување на исти и сродни сту-
дии, по правило, се еднакви. Потписниците што ги 
утврдуваат условите за запишување на исти однос-
но сродни студии, ќе ги усогласат содржините за 
испитите и за тоа ќе склучат соодветни самоуп-
равни спогодби. 

Член 4 
Потписниците на Договорот се согласни дека 

на студии можат да се запишат кандидати кои се 
здобиле со трети или четврти степен на стручна 
подготовка, односно кои добиле средно образова-
ние во тригодишно или четиригодишно траење, а 
ги исполнуваат условите од став 1 на член 3 од 
овој договор. 

Во согласност со прописите на социјалистич-
ките републики и на социјалистичките автономни 
покраини, на студии можат да се запишат и кан-
дидати кои не се здобиле со образование од став 1 
на овој член, доколку завршиле бсновно образова-
ние, имаат соодветно работно искуство за студии и 
доколку на посебниот испит докажат дека имаат 
знаења и способности за студии. 
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Член 5 
Условите за запишување се еднакви за канди-

датите кои се запишуваат на студии пред врабо-
тување, од работа или напоредно со работата. 

Член 6 
Доколку бројот на кандидатите за запишување, 

кои ги исполнуваат условите од член 3, е поголем 
од предвидениот број на местата, изборот ќе се 
врши со квалификациона постапка, при што се зе-
маат предвид резултатите постигнати во претход-
ното образование, резултатите од испитот, како и 
други критериуми што се од значење за определе-
ни студии. 

За студиите за кои се бараат посебни склонос-
ти и способности испитите се задолжителни. 

Вреднувањето и начинот на вреднувањето на 
предвидените критериуми за утврдување на пред-
ност на кандидатите во квалификационата постап-
ка на високообразовната организација ќе се усог-
ласат во рамките на Заедницата на универзите-
тите на Југославија и Сојузот на самоуправните 
интересни заедници на насоченото образование на 
социјалистичките републики и на социјалистички-
те автономни покраини. 

Член 7 
Потписниците на Договорот во своите планови 

за упис, во согласност со утврдените потреби, од-
делно ке го предвидат бројот на местата за за-
пишување на студии пред вработување, од работа 
и напоредно со работата. 

Заради поцелосно и побрзо остварување на об-
разованието од работа, учесниците во Договорот ќе 
утврдат барања во поглед на работното искуство 
во сите случаи кога тоа е еден од условите за ус-
пешно студирање. 

Член 8 
Самоуправните интересни заедници на насоче-

ното образование на социјалистичките републики и 
на социјалистичките автономни покраини ќе ги 
усогласат плановите за запишување на студенти и 
ќе го утврдат бројот на местата за запишување 
најдоцна до 1 март секоја година за наредната 
учебна година, а високообразовните организации 
ќе го објават бројот на местата и условите за за-
пишување најдоцна до 1 април. 

Конкурсната постапка за запишување студен-^, 
ти се објавува најмногу во два редовни конкурсни 
рокови, исклучително во трет, дополнителен рок, 
на високообразовните организации што образуваат 
дефицитарни кадри, а во претходните рокови не 
ги пополниле објавените места за запишување. 

Член 9 
Првиот конкурсни рок е од 20 јуни до 10 јули, 

а вториот од 20 август до 10 септември. 
Учесниците во Договорот можат, во изменети 

околности што се од влијание врз определувањето 
на конкурсните рокови, заеднички (договорно) да 
предвидат и други рокови за спроведување на кон-
курсот. 

Член 10 
Потписниците на Договорот ќе предлагаат и 

ќе преземаат мерки и активности со кои се обез-
бедува кандидатите, граѓани на СФРЈ, да го оства-
рат правото на запишување под еднакви услови 
во согласност со овој договор. 

Член 11 
Заради следењето на применувањето на овој 

договор потписниците се согласни да формираат 
координационен одбор. 

Координациониот одбор ќе го сочинуваат по 
еден претставник на потписниците од секоја соци-
јалистичка република и социјалистичка автономна 
покраина. 

Конституирањето на координациониот одбор ќе 
се изврши најдоцна во рок од 30 дена од влегу-

вањето во сила на овој општествен договор и на 
иницијатива од претставникот на потписниците од 
територијата на СР 'Македонија. 

Член 12 
Изменувањата и дополнувањата на Договорот 

се вршат на ист начин и според иста постапка што 
е предвидена за неговото усвојување. 

Иницијатива за изменување и дополнување мо-
же да даде секој потписник на Договорот. 

За иницијативата потписниците на овој дого-
вор ќе се изјаснат најдоцна во рок од 60 дена од 
денот на нејзиното про јавување. 

Член 13 
Овој договор (ќе се објави во службените вес-

ници на социјалистичките републики и на соци-
јалистичките автономни покраини. 

Договорот влегува во сила осмиот ден од де-
нот на оојавувањето. 

С П И С О К 

на овластените потписници на Општествениот до-
говор за запишување студенти на прва година 
студии на високообразовните организации во СФРЈ, 
потпишан на 29. III. 1982 година во Лакташи — 

Бања Лука 

1. Есад Хорозиќ, Извршен совет на Собранието 
на ОР Б и х — Сараево, 

2. Звонко Петровиќ, Сојуз на СИЗ на насоче-
ното образование и восп. на СР БиХ — Сараево, 

3. проф. д-р Ибрахим Табаковиќ, Универзитет 
»Ѓуро Иуцар Стари" — Бања Лука, 

4. проф. д-р Душан Петровиќ, Универзитет 
„Џемал .БиЈедиж" — Мостар, 

5. проф. д-р Сеид Нуковиќ, Универзитетот во 
Сараево — Сараево, 

6. проф. д-р Воислав Магазиновиќ, Универзи-
тет во Тузла — Тузла, 

7. проф. д-р Божина Ивановиќ, Извршен совет 
на Собранието на СР Црна Гора — Титоград, 

8.- Бошко Мијановић Републичка СИЗ на на-
соченото образование на СР Црна Гора — Ти-
тоград, 

9. проф. д-р Миљан Радовиќ, Универзитет 
„Вељко Влаковиќ" — Титоград, 

10. проф. д-р Стипе Шувар, Извршен совет на 
Саборот на СР Хрватска — Загреб, 

11. Раде Лолиќ, Републичка СИЗ на воспитув. 
и насочен, образов. на СР Хрватска — Загреб, 

12. проф. д-р Петар Аниќ, Свеучилиште во 
Осиек — Осиек, 

<13. проф. д-р Слободан Марин, Свеучилиште во 
Риека — Риека, 

14. проф. д-р Антон Африќ, Свеучилиште во. 
Сплит — Сплит, 

15. проф. д-р Бошко Бјелајац, Свеучилиште во 
Загреб — Загреб, 

16. проф. д-р Анатоли Дамј ановски, Извршен 
совет на Собр. на С!Р Македонија — Скопје, 

17. Панче Соколов, Републичка заедница на на-
соч. образов. на Македонија — Скопје, 

18. проф. д-р Стеван Габер, Универзитетот во 
Битола — Битола, 

19. проф- д-р Јован Стојановски, Универзитет 
„Кирил и Методиј" —Скопје, 

20. Леополд Кеј жар, Извршен совет на Соб-
ран. на ОР Словенија — Љубљана, 

'21. Тоне Ференц, Изображевална скупност Сло-
венија — Љубљана, 

22. проф. д-р Франц Бучар, Универзитет „Ед-
вард Кардељ" — Љубљана, 

23. проф. д-р Далиј Ѓоналагиќ, Универзитетот во 
Марибор — Марибор, 

124. Милан Милутинови^ Извршен совет на Со-
бранието на СР' Србија — Белград, 
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25. проф. д-р Драгутин Шошкиќ, Заедница на 
насоч. образов. за тер. на Репуб. — Белград, 

26. проф. д-р Воислав Петровиќ, Универзите-
тот во Белград — Белград, 

27. проф. Александар Обрадовиќ, Универзите-
тот за уметност во Белград — Белград, 

28. проф. д-р Душан Симиќ, Универзитет „Све-
тозар Марковиќ" — Крагуевац, 

|29. проф. д-р Живота Живковиќ, Универзите-
тот во Ниш — Ниш, 

30. Гаврило Мркиќ, Заедница на вишите шко-
ли на СР Србија — Белград, 

31. проф. Салих Души, Извршен совет на САП 
Косово — Приштина, 

32. проф. Рамо Алихајдари, СИЗ на образов. и 
воспитанието на Косово — Приштина, 

33. проф. д-р Минир Души, Универзитетот во 
Приштина — Приштина, 

34. проф. д-р Светислав Стојаков, Извршен 
совет на Собр. на САП Војводина — Н. Сад, 

35. Петар Рокиќ, СИЗ за насочено образов. на 
Војводина — Нови Сад, , 

,36. проф. д-р Душан Јакшиќ, Универзитетот 
во Нови Сад — Нови Сад. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

245. 
Врз основа на член 59 став 2 и член 128 и 

130 од Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СИМ", бр. 7/74) и 
член 14 од Законот за старосно осигурување на 
земјоделците („Службен весник на С1РМ", бр. 15/78), 
општинските самоуправни интересни заедници за 
старосно осигурување на земјоделците заедно со 
работниците од: Сложената организација на здру-
жен труд „Југотутун" — Скопје, Здружениот зем-
јоделско-прехранбен комбинат „Македонија" — 
Скопје, Сложената организација на здружен труд 
„Жито Македонија" — Скопје, Сложената орга-
низација на здружен труд „Агромеханика" — Скоп-
је, Работната организација на здружен труд „Агро-
хемизација" — Скопје, Сложената организаци-
ја на здружен труд „Агромакедонија" — Скопје, 
Сложената организација на здружен труд „Алка-
лоид" — Скопје, како и со: Деловната заедница 
„Македонија вино" — Скопје, Деловната заедница 
„Македонија — плод" — Ресен, Задружниот со-
јуз на Македонија — Скопје, Стопанската комора 
на Македонија — Скопје, Советот за унапредува-
ње на индивидуалното земјоделие — Скопје, Со-
јузот на здруженијата на тутунопроизводителите 
— Скопје, Сојузот на Земјоделските техничари и 
агрономи — Скопје, Сојузот на пчеларските друш-
тва — Скопје, Сојузот на ветеринарите — Скопје, 
Институтот за памук — Струмица, Институтот за 
ориз — Кочани, Земјоделскиот факултет — Скоп-
је, Факултетот за ветеринарни работи — Скопје, 
Институтот за полјоделство и градинарство — 
Скопје, Институтот за сточарство — Скопје, Ин-
ститутот за економика и организација во земјо-
делството — Скопје, Институтот за заштита на 
растенијата — Скопје, Институтот за проучување 
на почвата — Скопје, Институтот за лозарство и 
винарство — Скопје, (Институтот за овоштарство 
и Факултетското земјоделско стопанство „Труба-
рево" — Скопје, ја склучуваат следнава 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Општинските самоуправни интересни заедници 

за старосно осигурување на земјоделците (во ната-
мошниот текст: општински заедници) заедно со 
работниците од: Сложената организација на здру-
жен труд „Југотутун" — Скопје, Здружениот зем-
јоделско-прехранбен комбинат „Македонија" — 
Скопје, Сложената организација на здружен труд 
„Жито Македонија" — Скопје, Сложената орга-
низација на здружен труд „Агромеханика" — 
Скопје, Работната организација на здружен труд 

„Агрохемизација" — Скопје, Сложената органи-
зација на здружен труд „Агромакедонија" — Скоп-
је, Сложената организација на здружен труд „Ал-
калоид" — Скопје, како и со: Деловната заедница 
„Македонија вино" — Скопје, Деловната заедница 
„Македонија-плод" — Ресен, Задружниот сојуз на 
Македонија — Скопје, Стопанската комора на Ма-
кедонија — Скопје, Советот за унапредување на 
индивидуалното земјоделие — Скопје, Сојузот на 
здруженијата на тутунопроизводителите — Скопје, 
Сојузот на земјоделските техничари и агрономи — 
Скопје, Сојузот на пчеларските друштва — Скоп-
је, Сојузот на ветеринарите — Скопје, Институтот 
за памук — Струмица, Институтот за ориз — Кочани, 
Земјоделскиот факултет — Скопје, Факултетот за 
ветеринарни работи — Скопје, Институтот за пол-
ј одел ство и градинарство — Скопје, Институтот 
за сточарство — Скопје, Институтот за економика 
и организација во земјоделството — Скопје, Ин-
ститутот за заштита на растенијата — Скопје, Ин-
ститутот за проучување на почвата — Скопје, Ин-
ститутот за лозарство и винарство — Скопје, Ин-
ститутот за овоштарство и Факултетското земјо-
делско стопанство „Трубарево" — Скопје, со оваа 
спогодба се здружуваат во Републичка самоуправ-
на интересна заедница за старосно осигурување на 
земјоделците (во натамошниот текст: Републичка 
заедница). 

Член 2 
Во Републичката заедница осигурениците и 

корисниците на пензија од општинските заедници, 
врз начелата на заемност, солидарност и минат 
труд и врз самоуправни основи, обезбедуваат пра-
ва од старосното осигурување за себе и брачниот 
другар и за таа цел здружуваат средства и ги ут-
врдуваат заедничките и поединечните обврски 
спрема Републичката заедница и заедничките и 
поединечните права кои во неа ги остваруваат. 

Член 3 
Во Републичката заедница осигурениците и ко-

рисниците на пензија ги остваруваат правата утвр-
дени со Законот за старосно осигурување на зем-
јоделците (во натамошниот текст: Закон) и Ста-
тутот на Републичката заедница. 

Член 4 
Средствата за остварување на правата од ста-

росног осигурување ги обезбедуваат земјоделци-
те врз начелата на заемност и солидарност со пла-
ќање на придонес од личниот доход од вршење на 
земјоделска дејност. 

Во обезбедувањето на средствата од став 1 на 
овој член учествуваат и Републиката и општините. 

Во обезбедувањето на средствата од став 1 на 
овој член учествува и Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија сразмерно со пензискиот стаж 
што на осигурениците — земјоделци им е признаен 
според прописите на пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците. 
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Член 5 
Републичката заедница во вршењето на своја-

та дејност соработува со другите заедници и орга-
низации за прашањата од старосното осигурува^ 
ње на земјоделците. 

Член 6 
Работата на Републичката заедница и на неј-

зините органи е јавна. 

Член 7 
Републичката заедница е правно лице. 
Републичката заедница Ја претставува претсе-

дателот на Собранието на Репуоличката заедница 
и Ја застапува секретарот на Собранието на Ре-
пуоличката заедница. 

Член 8 
Седиштето на Републичката заедница е во 

СкопЈе. 

И. ДЛ^ЈЛОСГ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 9 
Републичката заедница ги врши следниве ра-

боти: ѓ 
— се грижи и обезбедува услови за спроведу-

вање и развој на старосното осигурување на зем-
јоделците; 

— утврдува стапка и фиксен износ на придо-' 
несот за старосно осигурување на земјоделците во 
согласност со сооорот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка република Македони-
ја и заедно со општинските заедници се грижи за 
редовно плаќање на придонесот; 

— се грижи за редовно обезбедување на сред-
ствата од ^публиката , од Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија и другите учесници во 
финансирањето на старосното осигурување на зем-
јоделците за остварување на правото на минимал-
ната старосна пензија и семејна пензија до висина-
та на минималната старосна пензија; 

— обезбедува средства за исплата на мини-
малните старосни пензии и семејните пензии до 
висина на минималната старосна пензија; 

— се грижи за спроведување и унапредување 
на подготовките за одбрана во областа н§ старос-
н о г осигурување на земјоделците и обезбедува 
средства за нивното финансирање; 

— го определува процентот на усогласувањето 
на минималната старосна пензија и семејната пен-
зија до висината на минималната старосна пензи-
ја со порастот на трошоците на животот од прет-
ходната година, во согласност со Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија; 

— го планира и програмира развојот на ста-
росног осигурување на земјоделците; 

— обезбедува евиденција на осигурениците и 
корисниците на минимална старосна пензија и 
семејна пензија до висината на минималната ста-
росна пензија; 

— го следи, проучува и презема мерки за 
спроведувањето на старосното осигурување на зе-
мјоделците и предлага мерки за унапредување и 
натамошен развој на старосното осигурување на 
земјоделците; 

— врши и други работи определени со Зако-
нот и Статутот на Републичката заедница. 

За вршење на работите од став 1 на овој член, 
Републичката заедница остварува соработка со со-
бранијата на општествено-политичките заедници, 
општествено-политичките и општествените орга-
низации, организациите на здружен труд, здруже-
нијата и другите облици на организираност на ин-
дивидуалните земјоделски производители и дру-
гите самоуправни организации и заедници за пра-
шања од значење за старосното осигурување. 

III. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

1. Собрание на Републичката заедница 

Член 10 
Со работите на Републичката заедница упра-

вува Собранието на Републичката заедница. 

Член I I 
Собранието на Републичката заедница го со-

чинуваат 57 делегати, кои ги избираат собранија-
та на општинските заедници од редот на своите 
делегати и делегациите на другите основачи. 

Член 12 
Во рамките на дејноста на Републичката за-

едница, Собранието на Републичката заедница ги 
врши следниве работи: 

— утврдува предлог за изменување и допол-
нување на самоуправната спогодба за здружува-
ње на општинските заедници во Републичката за-
едница; 

— донесува статут на Републичката заедница; 
— донесува деловник на Собранието на Ре-

публичката заедница; 
— ја утврдува политиката за развој на ста-

росног осигурување; 
— донесува планови, програми, општи и дру-

ги акти, склучува спогодби и договори за праша-
њата од делокругот на Републичката заедница; 

— донесува среднорочни програми и финан-
сиски планови на Републичката заедница, во сог-
ласност со Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија; 

— донесува финансиски план и завршна смет-
ка на Републичката заедница; 

— донесува одлуки за висината на фиксниот 
износ и стапката на придонесот за старосно оси-
гурување на земјоделците, во согласност со Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија; 

— го определува процентот на усогласување-
то на Пензиите со порастот на трошоците на жи-
вот од претходната година, во согласност со Собо-
рот на здружениот труд на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија; 

— одлучува за формирањето и располагањето 
со средствата на резервата и другите средства на 
Републичката заедница; 

— донесува Правилник за организација и спро-
ведување на подготовките за одбрана, Правилник 
за спроведување и заштита на тајните податоци 
на народната одбрана и други акти од областа на, 
народната одбрана; 

— ја утврдува програмата за развој и финан-
сирање на подготовките за одбрана и одлучува за 
здружување на средства со други организации и 
заедници заради задоводување на заедничките по-
треби за одбрана; 

— се грижи за рационално работење со сред-
ствата на Републичката заедница; 

— го следи остварувањето на правата, нап-
латата на приходите на Републичката заедница и 
спроведувањето на старосното осигурување; 

— врши и други работи утврдени со Законот, 
оваа спогодба, Статутот и другите општи акти на 
Републичката заедница. 

Член 13 
Делегатот во Собранието на Републичката за-

едница има право и должност да учествува во 
работата на Собранието на Републичката заедница 
и неговите тела, да поднесува предлози на општи 
и други акти во собранието на општинската за-
едница кое го делегирало, да ги разгледува пра-
шањата за кои се одлучува во Собранието на Ре-
публичката заедница и да го известува за својата 
работа и за работата на Собранието на Репуб-
личката заедница. 
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При заземањето на ставови за прашањата за 
кои се одлучува во Собранието на Републичката 
заедница делегатот во Собранието постапува во 
согласност со основните ставови на собранието на 
општинската заедница кое го делегирало и во сог-
ласност со општите општествени интереси во об-
ласта на старосното осигурување на земјоделците, 
а е самостоен во определувањето и гласањето во 
Собранието на Републичката заедница. 

Член 14 
Мандатот на делегатот во Собранието на Ре-

публичката заедница трае 4 години.' 
Делегатот во Собранието на Републичката за-

едница е одговорен за својата работа пред собра-
нието на општинската заедница кое го делегирало 
односно делегацијата која го делегирала и пред 
Собранието на Републичката заедница. 

Делегатот во Собранието на Републичката за-
едница може да биде отповикан. 

Отповикувањето на делегатот во Собранието на 
Републичката заедница се врши по постапка оп-
ределена , за избор на делегати. 

Член 15 
Собранието на Републичката заедница има 

претседател и потпретседател кои се избираат на 
една година од редот на делегатите на Собранието. 

Претседателот и потпретседателот на Собрание-
то на Републичката заедница не можат да бидат 
избрани повторно на оваа функција во текот на 
мандатниот период на Собранието. 

2. Извршен одбор, одбори и комисии на Собранието 
на Републичката заедница 

Член 16 
Извршниот одбор на Собранието на Републич-

ката заедница е колективен извршен ор^ан на 
Собранието на Републичката заедница. 

Извршниот одбор има 11 члена кои ги избира 
Собранието на Републичката заедница од редот на 
своите делегати за време од 4 години, така што 
се обезбедува застапеност на сите категории оси-
гуреници и корисници на пензија и на другите 
основачи на Републичката заедница. 

Извршниот одбор има претседател и потпрет-
седател кои ги избира извршниот одбор од редот 
на своите членови за време од една година, со тоа 
што не можат да бидат избрани повторно на оваа 
функција во текот на мандатниот период на Соб-
ранието. 

Член 17 
Собранието на (Републичката заедница може 

да формира одбори, комисии и други работни тела 
заради разгледување и претресување на предлози 
или за извршување на, општите акти на Републич-
ката заедница. 

Делокругот, составот и начинот на работата 
на одборите, комисиите и другите работни тела 
на Собранието на Републичката заедница се одре-
дуваат со Статутот на Републичката заедница. 

3. Комисија за самоуправна контрола. 

Член 18 
Комисијата за самоуправна контрола е орган 

на Републичката заедница кој врши контрола на: 
спроведувањето на Статутот и другите општи акти 
на Собранието и неговите органи; согласноста на 
тие акти со самоуправните права, должности и ин-
тереси на осигурениците и корисниците на пензи-
ја; остварувањето на работните и самоуправните 
должности на органите на Републичката заедница; 
остварувањето и заштитата на правата на осигуре-
ниците и корисниците на пензија од подрачјето на 
Републиката; одговорното и оппггествено-економ-
ски целисходното користење и располагање со 
средствата на Републичката заедница и остварува-
њето на другите самоуправни права, должности и 

интереси на осигурениците и корисниците на пен-
зија од подрачјето на Републиката. 

Комисијата за самоуправна контрола има пра-
во и должност за согледаните појави и за своите 
наоди да ги извести надлежните органи на Репуб-
личката заедница, како и да соработува со орга-
ните на општествениот надзор и контрола. 

Делокругот, овластувањата и одговорностите на 
Комисијата за самоуправна контрола поблиску се 
уредуваат со Статутот на Републичката заедница. 

Член 19 
Комисијата за самоуправна контрала има 7 де-

легати. 
Делегатите во Комисијата за самоуправна кон-

трола ги избираат собранијата на општинските 
заедници и делегациите на другите основачи на 
Републичката заедница на начин на кој се врши 
избор на делегати во Собранието на Републичката 
заедница. 

Мандатот на делегатите на Комисијата за са-
моуправна контрола трае 4 години. 

Делегатот во Собранието не може да биде 
избран за делегат на Комисијата за самоуправна 
контрола. 

4. Секретар на Собранието на Републичката 
заедница 

Член 20 
Собранието на Републичката заедница има се-

кретар. 
Секретарот на Собранието на Републичката за-

едница се именува за време од 4 години. 

Член 2,1 
Секретарот на Собранието на Републичката за-

едница, ги врши следниве работи: 
— се грижи за подготвување нацрти на оп-

штите актџ и другите материјали за Собранието 
на Републичката заедница, Извршниот одбор на 
Собранието и другите органи и работни тела на 
Собранието на Републичката заедница; 

— се грижи за подготвување на седниците на 
Собранието на Републичката заедница, Извршниот 
одбор на Собранието и другиве органи и работни 
тела на Собранието на Републичката заедница; 

— се грижи за извршување на општите акти 
на Собранието и на Извршниот одбор на Собра-
нието; 

— ја застапува Републичката заедница во 
имотно-правните и другите односи кои произле-
гуваат од дејноста на Републичката заедница; 

— го извршува финансискиот план на Репуб-
личката заедница во својство на наредбодавец; 

— склучува договори согласно овластувањата 
од Собранието на Републичката заедница; 

— раководи со организирањето и спроведува-
њето на подготовките за одбрана и врши надзор 
над нивното спроведување, ги известува органите 
на управувањето на стручната служба на Репуб-
личката заедница и другите надлежни органи за 
состојбата на подготовките за одбрана и презема 
мерки за заштита на тајноста на податоците и 
документите од областа на одбраната; 

— врши и други работи во согласност со За-
конот и Статутот на Републичката заедница. 

Член 22 
Секретарот на Собранието на Републичката за-

едница за својата работа е одговорен пред Соб-
ранието на Републичката заедница^ 

IV. ОДНОСИ МЕЃУ ОПШТИНСКИТЕ И 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 23 
Републичката заедница својата дејност ја вр-

ши во интерес на здружените општински заедни-
ци, во согласност со Законот, оваа спогодба и Ста-
тутот на Републичката заедница. 
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Член 24 ' 
За обезбедување на поширока заемност и со-

лидарност помеѓу осигурениците и корисниците на 
пензија од територијата на Републиката, Репуб-
личката заедница, е должна редовно и навремено 
да обезбеди средства за исплата на минималните 
старосни пензии и семејните пензии до висината на 
минималната старосна пензија од средствата што 
ги здружуваат во неа општинските заедници, оп-
штините, Републиката и Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија. 

Член 25 
За поефикасно извршување на работите од 

член 24 на оваа спогодба, општинските заедници 
се должни средствата што ги здружуваат навреме 
да ги уплатуваат на жиро-сметката на Републич-
ката заедница, како и навреме да и ги доставу-
ваат актите и податоците потребни за исплата на 
пензиите на корисниците на пензија од нивните 
подрачја. 

Член 26 
Републичката заедница може да поведува ини-

цијатива за договарање и самоуправно спогоду-
вање помеѓу општинските заедници за одделни 
прашања од заеднички интерес. 

За својата работа Републичката заедница ги 
информира општинските заедници преку билтен 
на Републичката заедница. 

V. СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 27 
За вршење на својата дејност Републичката 

заедница обезбедува средства од: 
— средствата на општинските заедници што 

ти здружуваат во Републичката заедница за обез-
бедување исплата на минималните старосни пен-
зии и семејните пензии до висината на минимал-
ната старосна пензија; 

— средствата што ги насочува Републиката за 
финансирање на старосното осигурување на зем-
јоделците; 

— средствата од Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија за признаениот пензиски стаж 
на осигурениците и корисниците на пензија според 
прописите за пензиското и инвалидското осигуру-
вање на работниците; 

— другите основачи на Републичката заедница; 
— и други приходи (камати, вонредни прихо-

ди и слично). 
Член 28 

Средствата на Републичката заедница од член 
27 на оваа спогодба се користат за: 

— исплата на минималните старосни пензии и 
семејните пензии до висината на милима тшата ста-
росна пензија на корисниците на пензија од под-
рачјата на општинските заедници: 

— обезбедување на средства за резерва: 
— поб ивање на трошоците санкционира-

њето на Републичката и општинските заедници. 

Член 29 
Потребните средства од член 27 на оваа спо-

годба се утврдуваат со среднорочна програма, а 
средствата потребни ^а гркот а година одделно со 
финансиски план на Републичката заедница. 

'Соеднорочната програма и (Финансискиот план 
ги донесува Собранието на Републичката, заедница 
во согласност со Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Републику Маке-
донка. 

Приходите и расходите ^а секо 1 а година оддел-
но конечно се утврдуваат со завршната сметка на 
Републичката заедница, 

VI. ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ И АДМИНИСТРА-
ТИВНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА 

Член 30 
Стручните и административните работи на Ре-

публичката заедница ги врши стручна служба на 
Републичката заедница. 

Член 31 
Работи што ги врши Стручната служба од член 

30 на оваа Спогодба особено се: 
— обезбедување на евиденција за осигурени-

ците и корисниците на минимална старосна пен-
зија и семејна пензија до висината на минимал-
ната старосна пензија; 

— исплата на минималните старосни пензии и 
семејните пензии до висината на минималната ста-
росна пензија на корисниците на пензија од под-
рачјата на општинските заедници; 

— примање жалби на осигуреници и корисни-
ци на пензија од подрачјата на општинските за-
едници изјавени против првостепените решенија 
за нивните права од старосното осигурување и 
подготвување нацрт-решенија по истите; 

— подготвување на материјали за работа на 
Собранието, Извршниот одбор на Собранието и 
другите тела на Републичката заедница; 

— водење на сметководство и 
— други работи што ќе и бидат доверени од 

Собранието на Републичката заедница, во соглас-
ност со Законот и Статутот на Републичката заед-
ница. 

Член 32 
Вршењето на работите од член 3.1 на оваа 

спогодба или дел од нив Собранието на Републич-
ката заедница спогодбено може да го довери на 
Стручната служба на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија или на заедничка стручна 
служба. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Изборот на делегатите за првото собрание на 

Републичката заедница и за Комисијата за самоуп-
равна контрола на Републичката заедница ќе се 
изврши најдоцна до 20 ноември 1978 година. 

Првата седница на Собранието на Републич-
ката заедница, избрано врз основа на оваа спогод-
ба, »ќе се одржи најдоцна до 28 ноември 1978 го-
дина. 

Првата седница на Собранието ца Републич-
ката заедница ја свикува претседателот на Ини-
цијативниот одбор за здружување на општинските 
заедници во Републичката заедница. 

На првата седница на Собранието на Репуб-
личката заедница се избира претседател и потпрет-
седател на Собранието, претседател, потпретседа-
тел и членови на Извршниот одбор, се именува 
секретар на Републичката заедница и се донесува 
акт со кој, до донесувањето на Статутот на Репуб-
личката заедница и Деловникот на Собранието, 
ќе се уреди организацијата и работата на Собра-
нието на Републичката заедница. 

' Член 34 
Првата седница на Комисијата за самоуправна 

контрола ја свикува претседателот на Собранието 
на Републичката заедница најдоцна во рок од 30 
дена од денот на конституирањето на Собранието 
на Републичката заедница. 

Член 35 
Собранието на Републичката заедница ќе до-

несе Статут на Републичката заедница и други 
општи акти потребни за работа на Републичката 
заедница најдоцна до 31 мај 1979 година. 
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Член 36 
Републичката заедница, основана до пат на 

здружување на општинските заедници со оваа спо-
годба, ќе почне со работа од денот на нејзиното 
конституирање. 

Оваа спогодба се смета за склучена кога ќе ја 
потпишат овластените претставници на општин-
ските заедници и на другите основачи на Репуб-
личката заедница и кога ќе ја потврди Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 37 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила ос-

миот ден од денот на објавувањето на Одлуката 
за потврдување на Самоуправната спогодба од Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја во „Службен весник на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија". 

П о т п и с н и ц и : 

1. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Берово, 

Готевски Драги, е. р. 

2. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Битола, 

Добрушевски Лазе, е. р. 

3. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Валандово, 

Удовалиев Илија, е. р. 

4. За СИЗ за старосно осигурување 
на земјоделците на општина Виница, 

Тасев Благој, е. р. 

5. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Гевгелија, 

Лазаров Александар, е. р. 

6. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Гостивар, 

Шамеран Јусуфи, е. р. 

7. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина 

Делчево, 
Анастасова Голубинка, е. р. 

8. За СИЗ за старосне осигурување на 
земјоделците на општина Демир 

Хисар, 
Граматиков Борис, е. р. 

< 9. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Кавадарци, 

Илијев Лазар, е. р. 

10. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Кичево, 

Зенку Есат, е. р. 

И. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Кочани, 

Јованов Благоја, е. р. 

12. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Кратово, 

Ценевски Коце, е. р. 

13. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Крива 

Паланка, 
Груевски Станојко, е. р. 

14. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Крушево, 

Велески Душан, е.' р. 

15. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Куманово, 

Шаип Биљали, е. р. 

16. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина 

Македонски Брод, 
Марковски Генко, е. р. 

17. 

18. 

I 
19. 

За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Охрид, 

Попоски Ристо, е. р. 

За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Прилеп, 

Џафероски Алил, е. р. 

За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина 

Пробиштип, 
Заовски Русе, е. р. 

20. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Радовиш, 

Стефанов Кире, е. р. , 

21. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Ресен, 

Наумовски Никола, е. р. 

22. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Свети 

Николе, 
Тасев Спаско, е. р. 

23. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина „Гази 

Баба" — Скопје 
Спасовски Љубе, е. р. 

24. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина „Карпош" 

— Скопје, . 
Стафа Илми, е. р. 

25. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина „Кисела 

Вода" — Скопје 
Божиновски Крсте, е. р. 

26. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина „Чаир" — 

'Скопје, 
Миневски Стојан, е. р. 

27. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Струга, 

Стефановски Ристо, е. р. 

28. За СИЗ за старост) осигурување на 
земјоделците на општина Струмица, 

Преметаров Ристо, е. р. 

29. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците _на општина Тетово, 

Мерџановски ТШшир, е. р. 
Ј 
30. За СИЗ за старосно осигурување на 

земјоделците на општина Титов 
Велес и Негодно, 

Ветовски Божидар, е. р. 

31. За СИЗ за старосно осигурување на 
земјоделците на општина Штип, 

Чучков Ристо, е. р. 

32. За Здружениот земјоделско-пре-
хранбен комбинат „Македонија" — 

Скопје, 
Невеселов Тодор, е. р. 
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33. За Сложената организација на здру-
жен труд „Агромеханика" — Скопје, 

Кирјаковски Спасе, с. р. 

34. За Работната организација „Агро-
хемизација" — Скопје, 
Димовски Никола, с. р. 

35. За Сложената организација на здру-
жен труд „Агромакедонија" — 

Скопје, 
Стојмановски Среќко, е. р. 

36. За Сложената организација на здру-
жен труд „Алкалоид" — Скопје, 

Николовски Јонче, е. р. 

37. За Деловната заедница „Македонија-
плод" — Ресен 

Карапаноски Борис, с. р. 

38. За Задружниот сојуз на Македонија 
— Скопје, 

Митев Спиро, с. р. 

39. За Стопанската комора на Македо-
нија — Скопје 

Роглев Киро, с. р. 

40. За Советот за унапредување на ин-
дивидуалното земјоделие — Скопје. 

Крушковски Ристо, е. р. 

41. За Сојузот на здруженијата на туту-
нопроизводителите — Скопје, 

Милковиќ Милутин, с. р. 

42. За Сојузот на земјоделските технича-
ри и агрономи — Скопје, 

Пендовски Методи, с. р. 

43. За Сојузот на пчеларските друштва 
— Скопје, 

Василевски Митко, с. р. 

44. За Сојузот на ветеринарите — 
Скопје, 

Стојановски Богоја, е. р. 

45. За Институтот за памук - Струмица, 
Коцевски Васил, е. р. 

46. За Институтот за ориз — Кочани, 
Бојаџиска Нада, е. р. 

47. За Земјоделскиот факултет — 
Скопје, 

Кузмановски Иван, с. р. 

48. За Факултетот за ветеринарни ра-
боти — Скопје, » 

Тодоровски Владимир, с. р. 

49. За Институтот за полј одел ство и 
градинарство —г. Скопје,. 

Николовски Димитар, е. р. 

50. За Институтот за сточарство — 
Скопје, 

ДАМОВСКИ МИШО, С. р. 
51. За Институтот за економика и ор-

ганизација во земјоделството — 
Скопје, 

Арсовски Богдан, е. р. 

52. За Институтот за заштита на рас-
тенијата — Скопје, 

Данило Николиќ, е. р. 

53. За Институтот за проучување на 
почвата — Скопје, 

Спасовски Коста, е. р. 

54. За Институтот за лозарство и ви-
нарство — Скопје, 

Пемовски Диме, е. р. 

55. За Институтот за овоштарство — 
Скопје, 

Гребенаков Томе, е. р. 

56. За Институтот за овоштарство и 
Факултетското земјоделско стопан-

ство „Трубарево" — Скопје, 
Сотировска Десанка, е. р._ 

246. 
Врз основа на член 12 став 1 алинеја 2 од 

Самоуправната спогодба за здружување во Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за ста-
росне осигурување на земјоделците, Собранието 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за старосно осигурување на земјоделците, на сед-
ницата одржана на 11 јуни 1979 година, донесе 

С Т А Т У Т * 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој статут, во согласност со Законот за 
старосно осигурување на земјоделците (во ната-
мошниот текст: Закон) и Самоуправната спогодба 
за здружување во Републичка самоуправна инте-
ресна заедница за старосне осигурување на земјо-
делците (во натамошниот текст: Самоуправна спо-
годба), се уредуваат организацијата и дејноста на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците (во ната-
мошниот текст: Републичка заедница), самоупра-
вувањето во Републичката заедница, односите по-
меѓу општинските самоуправни интересни заедни-
ци за старосно осигурување на земјоделците (во 
натамошниот текст: општински заедници) и Ре-
публичката заедница, како и други прашања кои 
се од интерес за работењето на Републичката за-
едница. 

Член 2 
Во Републичката заедница осигурениците и ко-

рисниците на пензија од општинските заедници, 
врз начелата на заемност, солидарност и минат 
труд и врз самоуправни основи, обезбедуваат пра-
ва од старосното осигурување за себе и брачниот 
другар и за таа цел здружуваат средства и ги ут-
врдуваат заедничките и поединечните обврски 
спрема Републичката заедница и заедничките и 
поединечните права кои во неа ги остваруваат. 

Член 3 
Во Републичката заедница осигурениците и ко-

рисниците на пензија ги остваруваат правата' ут-
врдени со Законот, овој статут и статутот на оп-
штинската заедница. 

Средствата за остварување на правата од ста-
росног осигурување ги обезбедуваат земјоделци-
те врз начелата на заемност и солидарност со пла-
ќање на придонес од личниот доход од вршење на 
земјоделска дејност. 

Во обезбедувањето на средствата од став 1 на 
овој член учествуваат и Републиката и општини-
те, под услови и на начин утврдени со Законот. 
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Во обезбедувањето на средствата од став 1 на 
овој член учествува и Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија сразмерно со пензискиот стаж 
што им е признаен на земјоделците — осигурени-
ци според прописите за пензиското и инвалидското 
осигурување на работниците. 

Член 5 
Републичката заедница во вршењето на сво-

јата дејност соработува со другите заедници и ор-
ганизации за прашањата од старосното осигурува-
ње на земјоделците. 

Член 6 
Дејноста на Републичката заедница е од посе-

бен општествен интерес. 

Член 7 
Работата на Републичката заедница и на неј-

зините органи е јавна. 

Член 8 
Републичката заедница е правно лице, со пра-

ва, обврски и одговорности што ги има врз основа 
на Уставот, Законот, Самоуправната спогодба и 
овој статут. 

Името на Републичката заедница е: Републич-
ка самоуправна интересна заедница за старосно 
осигурување на земјоделците. 

Републичката заедница ја .претставува претсе-
дателот на Собранието на Републичката заедница, 
а ја застапува секретарот на Собранието на Ре-
публичката заедница. 

Подрачјето на Републичката заедница ја оп-
фаќа територијата на Републиката. 

Седиштето на Републичката заедница е во 
Скопје. 

Член 9 
Републичката заедница има печат и штембил. 
Печатот на Републичката заедница има форма 

на круг на кој е кружно испишано името на Ре-
публичката заедница, а во средината хоризонтал-
но седиштето на Републичката заедница. 

Штембилот на Републичката заедница има пра-
воаголна форма и на него хоризонтално е испишан 
истиот текст како на печатот, со дополнување на 
број и дата. 

II. ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 10 
Републичката заедница ги врши следниве ра-

боти: 
— се грижи и обезбедува услови за спроведу-

вање и развој на старосното осигурување на зем-
јоделците, 

— утврдува стапка и фиксен износ на придо-
несот за старосно осигурување на земјоделците во 
согласност со Соборот на здружениот труд на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја и заедно со општинските заедници се грижи 
за редовно плаќање на придонесот, 

— се грижи за обезбедување на средства за 
минималните старосни пензии и за семејните пен-
зии до висината на минималната старосна пензија 
од осигурениците преку плаќање на придонес за 
старосно осигурување на земјоделците, 

— се грижи за редовно обезбедување на сред-
ствата од Републиката, од Самоуправната интерес-

- на заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија и другите учесници во фи-
нансирањето на старосното осигурување на земјо-
делците за остварување на правото на минимал-
на старосна пензија и семејна пензија до висината 
на минималната старосна пензија, 

— г о определува процентот на усогласувањето 
на минималните старосни пензии и семејните пен-
зии до висината на минималната старосна пензи-
ја со порастот на трошоците на животот од прет-

ходната година, во согласност со Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, 

— го .планира и програмира развојот на ста-
росног осигурување на земјоделците, 

— склучува општествени договори со кои се 
обезбедува и усогласува самоуправното уредување 
на односите од значење за старосното осигурува-
ње на земјоделците и за функционирање на Ре-
публичката заедница, 

— се грижи за спроведување и унапредување 
на подготовките за одбрана во областа за која е 
формирана, обезбедува средства за нивно финан-
сирање и ги утврдува прашањата што се однесу-
ваат на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита, 

— обезбедува евиденција на осигурениците и 
корисниците на минимална старосна пензија и се-
мејна пензија до висината на минималната ста-
росна пензија, 

— го следи, проучува и презема мерки за 
спроведување на старосното осигурување на зем-
јоделците и предлага мерки за унапредување и 
натамошен развој на старосното осигурување на 
земјоделците, 

— врши и други работи определени со Законот 
и овој статут. 

За вршење на работите од став 1 на овој член, 
Републичката заедница остварува соработка со 
собранијата на општествено-политичките заедни-
ци, општествено-политичките и општествените ор-
ганизации, организациите на здружен труд, здру-
женијата и другите облици на организираност на 
индивидуалните земјоделски производители и дру-
гите самоуправни организации и заедници за пра-
шања од значење за старосното осигурување. 

III. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

Член 11 
Осигурениците и корисниците на пензија и 

другите основачи на Републичката заедница упра-
вуваат со работите на Републичката заедница со 
одлучување на собири на осигурениците, преку 
референдум и други облици на лично изјаснување, 
преку делегати во Собранието на Републичката за-
едница и собранијата на општинските заедници 
кои ги избираат и отповикуваат преку своите де-
легации, со самоуправно спогодување и општестве-
но договарање, како и со насочување и контрола 
на работата на органите на Републичката заедница, 
органите на општинските заедници и нивните 
стручни служби. 

1. Референдум 

Член 12 
Собранието на Републичката заедница може по 

сопствена иницијатива, по иницијатива на осигу-
рениците и корисниците на пензија или по иници-
јатива на општинските заедници и другите осно-
вачи на Републичката заедница, општествено-по-
литичките заедници и другите самоуправни орга-
низации и заедници и општествено-политички и 
општествени организации да распише референдум 
заради изјаснување на осигурениците и корисни-
ците на пензија за предлозите за зголемување, уки-
нување или ограничување на правата од ; старос-
н о г осигурување на земјоделците кои ги уредува 
Републичката заедница, како и за други прашања 
и предлози од делокругот на Републичката заедни-
ца или заради потврдување на самоуправни општи 
акти. 

Член 13 
За распишувањето на референдумот се доне-

сува одлука со која се утврдува предметот на ре-
ферендумот, неговиот обем, роковите, и постапката 
за спроведување и начинот на утврдувањето на 
резултатите од референдумот. 
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Член 14 
Гласањето на референдумот е тајно и се врши 

со гласачки ливчиња. 
Право на гласање на референдумот имаат сите 

лица кои на денот на гласањето имаат својство на 
осигуреник, односно својство на корисник на пен-
зија. 

Член 15 
Одлуката на референдумот се донесува со мно-

зинство на гласови од сите осигуреници и корис-
ници на пензија. 

Прашањето за кое осигурениците и корисни-
ците на пензија се изјасниле на референдумот про-
тив, не може да се изнесе повторно на референ-
дум пред да истечат шест месеци од денот на спро-
ведувањето на референдумот, ниту може за тоа 
прашање во тој рок да се донесе одлука спротивна 
на одлуката донесена на референдумот. 

2. Собири 

Член 16 
Осигурениците и корисниците на пензија на 

собири на осигурениците и организациите на ко-
рисниците на пензија во рамките на функциони-
рањето на делегатскиот ристем на Републичката 
заедница: 

— даваат иницијатива и предлози за прашања 
од делокругот на Републичката заедница и други 
прашања од областа на старосното осигурување на 
земјоделците, 

—• ги усогласуваат ставовите во остварувањето 
на самоуправните права во Републичката заедни-
ца и во општинските заедници, 

— утврдуваат насоки за работа на делегациите 
и делегатите на Собранието на Републичката заед-
ница и собранијата на општинските заедници и ги 
разгледуваат извештаите за работата на делега-
циите и делегатите, 

— претходно расправаат за прашања за кои 
одлуки се донесуваат на референдум, на собири и 
на други облици на лично изјаснување, 

— расправаат за предлог-статутот на Репуб-
личката заедница, предлозите на плановите и про-
грамите за развој на Републичката заедница, пред-
лозите за утврдување на фиксниот износ и стап-
ката на придонесот за старосне осигурување на 
земјоделците и за други предлози кои се ставаат 
на јавна расправа во Републичката заедница и во 
општинските заедници. 

3. Јавни расправи 

Член 17 
Предлозите на одделни самоуправни општи ак-

ти и други предлози за одлучување за позначај-
ни прашања од делокругот на Републичката заед-
ница се ставаат на јавна расправа заради приба-
вување мислења од осигурениците и корисниците 
на пензија. 

На јавна расправа задолжително се ставаат: 
— предлозите на прашањата за кои се одлу-

чува на референдум, на собори и други облици на 
лично изјаснување, 

— предлогот на статутот на Републичката за-
едница односно предлогот за негово изменување и 
дополнување и предлогот на плановите и програ-
мите за развој на старосното осигурување на зем-
јоделците. 

Член 18 
Собранието на Републичката заедница со ста-

вањето на предлогот на јавна расправа го одреду-
ва времето и начинот на нејзиното спроведување. 

Времето за спроведување на лавната расправа 
се одредува така што ќе се обезбедат најмалку 30 
дена за изјаснување на осигурениците и корисни-
ците на пензија. 

Член 19 
Самоуправниот орган на Републичката заедни-

ца овластен за утврдување на нацртот на самоуп-
равниот општ акт кој бил предмет на јавна рас-
права е должен со предлогот на актот на делега-
тите на Собранието да им достави и свој образло-
жен став по забелешките, мислењата и предлозите 
дадени во текот на јавната расправа. 

Собранието на Републичката заедница, по до-
несувањето на самоуправниот општ акт кој бил 
предмет на јавна расправа, на погоден начин ги \ 
известува осигурениците и корисниците на пензи-
ја и другите учесници во јавната расправа за ста-
вовите заземени по забелешките, мислењата и 
предлозите дадени во текот на јавната расправа. 

4. Право на иницијатива 

Член 20 
Осигурениците и корисниците на пензија и 

другите основачи на Републичката заедница, оп-
штествено-политичките заедници и општествено-
политичките и општествените организации, имаат 
право да покренат иницијатива за донесување на 
самоуправни општи акти, за склучување на опште-
ствени договори и самоуправни спогодби, за спро-
ведување на јавни расправи, за распишување на 
референдум и за разгледување на прашања од де-
локругот на Републичката заедница. 

Самоуправните органи на Републичката заед-
ница се должни да ги разгледаат иницијативите од 
став 1 на овој член и подносителите на истите да 
ги известат за своите ставови за поднесените ини-
цијативи. 

Член 21 
Осигурениците и корисниците на пензија имаат 

право да поднесуваат претставки и предлози за ра-
ботата на органите на Републичката заедница и 
нејзината служба. 

Претставките и предлозите од став 1 на овој 
член ги разгледува комисијата за претставки и 
предлози која ја формира Собранието на Репуб-
личката заедница. 

Комисијата за претставки и, предлози на Соб-
ранието на Републичката заедница е должна за 
својот став и преземените мерки да го извести под-
носителот на претставката односно предлогот. 

5. Собрание на Републичката заедница 
Член 22 

Собранието на Републичката заедница го со-
чинуваат 57 делегати, кои ги избираат собранијата 
на општинските заедници од редот на своите де-
легати и делегациите на другите основачи. 

Во Собранието на Републичката заедница соб-
ранијата на општинските заедници избираат 45 де-
легати, соодветните организации- на здружениот 
труд 5 делегати и другите заинтересирани орга-
низации и заедници од општ интерес на Репуб-
ликата 7 делегати. 

Поголемиот број на делегати го сочинуваат де-
легати на собранијата на општинските заедници. 

Член 23 
Изборот на делегатите во Собранието на "Ре-

публичката заедница се врши во согласност со За-
конот за избор на делегации и делегати во само-
управните интересни заедници. 

Член 24 
Изборите за делегати во Собранието ги-рас?-. 

гоштева Собранието на Републичката заедница. 
Од денот на распишувањето до денот на одр-

жувањето на изборите не може да помине повеќе 
од два ниту помалку од еден месец. 

Член 25 
Собранието именува изборна комисија за спро-

ведување на изборите за делегати во Собранието 
на Републичката заедница, која се состои од прет-
седател, двајца членови и нивни заменици. 
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Член 26 
Во рамките на дејноста на Републичката заед-

ница, Собранието на Републичката заедница ги 
врши следниве работи: 

1) утврдува предлог за изменување и допол-
нување на Самоуправната спогодба за здружува-
ње во Републичката заедница, 

2) донесува статут на Републичката заедница, 
3) ја утврдува политиката за развој на старос-

н о г осигурување, 
4) донесува планови, програми, општи и други 

акти, склучува спогодби и договори за прашањата 
од делокругот на Републичката заедница, 

5) донесува среднорочни програми и финансис-
ки планови на Републичката заедница, во соглас-
ност со Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, 

6) донесува завршна сметка на Републичката 
заедница, 

7) го усвојува извештајот за работата на Ре-
публичката заедница, 

8) донесува одлуки за утврдување на фиксниот 
износ и стапката на придонесот за старосно оси-
гурување на земјоделците, во согласност со Со-
борот на здружениот труд на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, 

9) одлучува за формирањето и располагањето 
со средствата на резервата и другите средства на 
Републичката заедница, 

10) одлучува за распишување на референдум, 
11) донесува деловник на Собранието на Ре-

публичката заедница, 
12) се грижи за рационално работење со сред-

ствата на Републичката заедница, 
13) склучува општествени договори и самоуп-

равни спогодби со други самоуправни интересни 
заедници, општествено-политички организации и 
други организации и заедници, 

14) донесува Правилник за организација и 
спроведување на подготовките за одбрана, Правил-
ник за определување и заштита на тајните пода-
тоци на народната одбрана и други акти од облас-
та на народната одбрана, ја утврдува програмата 
за развој и фанансирање на подготовките за од-
брана и одлучува за здружување на средствата со 
други организации и заедници заради задоволува-
ње на заедничките потреби за одбрана. 

15) се грижи за информирањето на осигуре-
ниците и корисниците на пензија и пошироката 
јавност за прашањата за кои се расправа и одлу-
чува во Републичката заедница, 

16) го следи остварувањето на правата, напла-
тата на приходите на Републичката заедница и 
спроведување на старосното осигурување, 

17) врши и други работи утврдени со Законот, 
Самоуправната спогодба, овој статут и другите са-
моуправни општи акти на Републичката заедница. 

Член 27 
За работите од член 26 од овој статут, Собра-

нието на Републичката заедница одлучува на сед-
ница на која присуствуваат мнозинството на деле-
гати во Собранието. 

Одлуката се смета за донесена ако за неа гла-
сале мнозинството на присутните делегати во Соб-
ранието на Републичката заедница. 

Член 28 
Делегатот во Собранието на Републичката за-

едница има право и должност активно и одговорно 
да учествува во работата на Собранието на Репуб-
личката заедница и неговите тела, да поднесува 
предлози на самоуправни општи и други акти, а 
во собранието на општинската заедница кое то 
делегирало да ги разгледува прашањата за кои се 

одлучува во Собранието на Републичката заедни-
ца и да го известува за својата работа и за рабо-
тата на Собранието на Републичката заедница. 

При заземањето на ставови за прашањата за 
кои се одлучува во Собранието на Републичката 
заедница делегатот во Собранието постапува во 
согласност со основните ставови на собранието на 
општинската заедница кое го делегирало односно 
на делегацијата која го делегирала и во согласност 
со општите општествени интереси во областа на 
старосното осигурување на земјоделците, а е са-
мостоен во определувањето и гласањето во Собра-
нието на Републичката заедница. 

Член 29 
Делегатот во Собранието на Републичката за-

едница е одговорен за својата работа пред собра-
нието на општинската заедница кое го делегирало 
односно делегацијата која го делегирала и пред 
Собранието на Републичката заедница. 

Мандатот на делегатот во Собранието на Ре-
публичката заедница трае 4 години. 

На делегатот во Собранието на Републичката 
заедница му престанува мандатот и пред истекот 
на времето за кое е избран: 

— со отповикување, 
— со уважување на оставката, 
— ако со правосилна судска пресуда е осуден 

на казна затвор во траење подолго од 6 месеци 
или за друга потешка казна, 

— ако настапи случај на неспоивост на функ-
цијата на делегатот со друга функција односно 
служба, 

— со престанок на својството врз основа на кое 
е избран за делегат, ако во рок од 60 дена не биде 
избран за член на друга делегација во рамките на 
истата делегатска единица. 

Член 30 
Собранието на Републичката заедница има 

претседател и потпретседател кои се избираат на 
една година од редот на делегатите на Собранието. 

Претседателот и потпретседателот на Репуб-
личката заедница не можат да бидат избрани пов-
торно на оваа функција во текот на мандатни от 
период на Собранието. 

6. Извршен одбор на Собранието на Републичката 
заедница 

Член 31 
Извршниот одбор на Собранието на Републич-

ката заедница (во натамошниот текст: Извршен од-
бор) е колективен извршен орган на Собранието на 
Републичката заедница. 

Извршниот одбор има 11 члена кои ги избира 
Собранието на Републичката заедница од редот 
на своите делегати за време од 4 години, така што 
се обезбедува застапеност на сите категории оси-
гуреници и корисници на пензија и на другите 
основачи на Републичката заедница. 

Извршниот одбор има претседател и потпрет-
седател кои ги избира Извршниот одбор од редот 
на своите членови за време од една година, со 
тоа што не можат да бидат избрани ПОВТОРНО на 
оваа функција во текот на мандатниот период на 
Собранието. 

Член 32 
Извршниот добор ги врши следниве работи: 
1) предлага на Собранието на Републичката за-

едница донесување на статут, програма за работа, 
Финансиски план и други самоуправни општи ак-
ти на Републичката заедница,- како и усвојување 
на завршната сметка на Републичката заедница. 

2) предлага на Собранието на Републичката за-
едница склучување на општествени договори и са-
моуправни спогодби со други самоуправни инте-
ресни заедници, општествено-политички органи-
зации и други организации и заедници, 
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3) го следи и ббезбедува уредното и правил-
ното извршување на одлуките и заклучоците на 
Собранието на Републичката заедница, 

4) се грижи за правилното остварување на 
правата на осигурениците од старосното осигуру-
вање на земјоделците и по потреба дава насоки 
за работа на стручната служба на која ќе и би-
де доверено вршењето на стручните и администра-
тивните работи на Републичката заедница, 

5) разгледува нацрти на закони и други про-
писи од старосното осигурување на земјоделците 
и во врска со истите дава на Собранието на Ре-
публичката заедница мислења и предлози, 

6) се грижи за извршувањето на финансискиот 
план на Републичката заедница во поглед на ост-
варувањето на приходите и за наменско и рацио-
нално вложување и користење на средствата на 
Републичката заедница и нивните резерви, сог-
ласно одлуките, заклучоците и насоките на Соб-
ранието, 

7) ги именува советниците на секретарот на 
Собранието на Републичката заедница и раково-
дителите на организационите единици на стручна-
та служба на која ќе и биде доверено вршењето 
на стручните и административните работи на Ре-
публичката заедница за вршење на работите од 
старосното осигурување на земјоделците, 

8) непосредно се грижи за организацијата и 
спроведувањето на подготовките за одбрана на 
стручната служба, на Собранието му предлага мер-
ки за нивен развој, ги спроведува одлуките и 
другите акти на Собранието на Републичката заед-
ница од областа на народната одбрана и му под-
несува извештај за состојбата на подготовките за 
одбрана со предлог мерки, 

9) врши и други работи кои се со овој ста-
тут и со други самоуправни општи акти на Соб-
ранието на Републичката заедница ставени во не-
гов делокруг. 

Член 33 
Извршниот одбор одлучува на седница на ко-

ја присуствуваат мнозинството на членови. Одлу-
ката се смета за донесена ако за неа гласале мно-
зинството на присутните членови на Извршниот 
одбор. 

Член 34 
Извршниот одбор е одговорен пред Собранието 

на Републичката заедница за извршувањето на 
доверените извршни функции и го известува за 
својата работа и за спроведувањето на одлуките и 
заклучоците на Собранието. 

Член 35 
Собранието на Републичката заедница може од-

делни членови на (Извршниот одбор или целиот 
Извршен одбор да ги разреши и пред истекот на 
времето за кое се избрани, ако: 

— со својата работа потешко ги повредат про-
писите кои се однесуваат на работата на Репуб-
личката заедница, 

ч .— неосновано одбиваат да ги извршат самоуп-
равните акти на Собранието на Републичката за-
едница или постапуваат спротивно на нив, 

— со својата работа и нанесат поголема штета 
на Републичката заедница или ако поради таква-
та работа можела да настане таква штета, 

— заради неизвршување или небрежно врше-
ње на должноста не можат да ги извршуваат свои-
те основни задачи или поради тоа извршувањето 
нѕ^ тие задачи стане отежнато. 

Во случај на разрешување на одделни членови 
на Извршниот одбор или на целиот Извршен од-
бор, Собранието на Републичката заедница ги из-
вестува собранијата на општинските заедници од 
кои се делегирани тие членови за делегати на Соб-
ранието на Републичката заедница. , 

7. Одбори и комисии на Собранието на 
Републичката заедница 

Член 36 
Собранието на Републичката заедница ги има 

следниве постојани одбори: 

— Одбор за систем, нормативна дејност и ор-
ганизација на самоуправувањето, од седум чле-
на, и 

— Одбор за остварување на правата од ста-
росног осигурување на земјоделците и финанси-
рање, од седум члена. 

Член 37 
Собранието на Републичката заедница ги има 

следниве постојани комисии: 
— Комисија за жалби против решенијата до-

несени во прв степен, од три члена, 
— Комисија за општонародна одбрана и оп-

штествена самозаштита, од пет члена, 
—. Комисија за избор и именување, од пет 

члена, 
— Комисија за претставки и предлози, од пет 

члена. 
Член 38 

Собранието на Републичката заедница може да 
основа и именува и други одбори, кбмисии и ра-
ботни, тела. 

Членовите на одборите и комисиите на Собра* 
нието се именуваат од редот на делегатите и од 
редот на стручни лица кои не се делегати во Соб-
ранието. 

Член 39 
Делокругот и начинот на - работата на одбори-

те, комисиите и другите работни тела на Собра-
нието се утврдуваат со деловникот и другите са-
моуправни општи акти на Собранието на Репуб-
личката заедница. 

8. Секретар на Собранието на Републичката 
заедница 

Член 40 
Собранието на Републичката заедница има се-

кретар. 
Секретарот на Собранието на Републичката за-

едница го именува и разрешува Собранието на Ре-
публичката заедница за време од 4 години, на 
предлог од Комисијата за избор и именување на 
Собранието на Републичката заедница. 

Член 41 
Секретарот на Собранието на Републичката за-

едници во рамките на дејноста на Републичката 
заедница ги врши следниве работи: 

II) се грижи за подготвување нацрти на општи-
те акти и другите материјали за Собранието на Ре-
публичката заедница, Извршниот одбор и другите 
органи и работни тела на Собранието на Репуб-
личката заедница, 

2) се грижи за подготвување на седниците на 
Собранието на Републичката заедница, Извршниот 
одбор и другите органи и работни тела на Собра-
нието на Републичката заедница, 

3) се грижи за извршување на општите акти 
на Собранието на Републичката заедница и на 
Извршниот одбор, 

4) ја застапува Републичката заедница во имот-
но-правните и другите односи кои произлегуваат 
од дејноста на Републичката заедница, 

5) го извршува финансискиот план на Репуб-
личката заедница во својство на наредбодавец, 

'6) склучува договори согласно заклучоците и 
овластувањата од Собранието на Републичката за-
едница, 

7) раководи со организирањето и спроведува-
њето на подготовките за одбрана и врши надзор 
над нивното спроведување, ги известува органите 
на управувањето на стручната служба на Заед-
ницата и другите надлежни органи за состојбата 
на подготовките за одбрана и презема мерки за 
заштита на тајноста на подготовките и докумен-
тите од областа на народната одбрана, 

8) врши и други работи во согласност со За-
конот, овој статут и другите самоуправни општи 
акти на Републичката заедница. 



25 мај 1982 ' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 21 — Стр. 425 

Член 42 
Секретарот на Собранието на Републичката за-

едница за својата работа е одговорен пред Собра-
нието на Републичката заедница. 

Собранието на Републичката заедница може 
да го разреши секретарот на Собранието на Репуб-
личката заедница и пред истекот на времето за 
кое е именуван, на предлог од Комисијата за из-
бор и именување. 

Секретарот на Собранието на Републичката за-
едница има право да поднесе образложена оставка. 

9. Комисија за самоуправна контрола 

Член 43 
Комисијата за самоуправна контрола е орган 

на Републичката заедница која врши контрола на: 
спроведувањето на статутот и другите општи акти 
на Собранието и неговите органи и согласноста на 
тие акти со самоуправните права, должности и 
интереси на осигурениците и корисниците на пен-
зија, остварувањето на работните и самоуправните 
должности на органите на Републичката заедница, 
остварувањето и заштитата на правата на осигу-
рениците и корисниците на пензија од подрачјето 
на Републиката, одговорното и општествено-еко-
номски целисходното користење и располагање со 
средствата на Републичката заедница и остварува-
њето на другите самоуправни права, должности и 
интереси на осигурениците и корисниците на пен-
зија од подрачјето на републиката. 

Член 44 
Комисијата за самоуправна контрола има пра-

во и должност за согледаните појави и за своите 
наоди да ги извести надлежните органи на Ре-
публичката заедница, како и да соработува со ор-
ганите на општествениот надзор и контрола. 

Сите органи на Републичката заедница и 
стручната служба која ќе ги врши стручните и 
административните работи на Републичката заед-
ница се должни да соработуваат со Комисијата за 
самоуправна контрола и да создаваат услови и 
можности за нејзината ефикасна и успешна ра-
бота. 

Член 45 
Комисијата за самоуправна контрола има 7 де-

легати. 
Делегатите во Комисијата за самоуправна кон-

трола ги избираат собранијата на општинските за-
едници и делегациите на другите основачи на Ре-
публичката заедница на начин на кој се врши из-
бор на делегати во Собранието на Републичката 
заедница. 

Мандатот на делегатите во Комисијата за са-
моуправна контрола трае 4 години. 

Делегат во Собранието на Републичката заед-
ница не може да биде избран за делегат во Ко-
мисијата за самоуправна контрола. 

Член 46 
Комисијата за самоуправна контрола своите 

заклучоци ги донесува на седници. 
Комисијата за самоуправна контрола одлучу-

ва со мнозинство на гласови на сите делегати на 
Комисијата. 

Комисијата за самоуправна контрола донесу-
ва деловник за својата работа. 

IV. ОДНОСИ МЕЃУ ОПШТИНСКИТЕ И 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 47 
Републичката заедница својата дејност ја врши 

во интерес на здружениве општински заедници, во 
согласност со Законот, Самоуправната спогодба и 
овој статут. 

Член 48 
За обезбедување на поширока заемност и со-

лидарност помеѓу осигурениците и корисниците на 

пензија од територијата на Републиката, Репуб-
личката заедница е должна редовно и навремено 
да обезбеди средства за исплата на минималните 
старосни пензии и семејните пензии до висината 
на минималната старосна пензија од средствата 
што ги здружуваат во неа општинските заедници, 
општините, Републиката и Самоуправната' инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија. 

Член 49 
За поефикасно извршување на работите од 

член 4б на овој статут, општинските заедници се 
должни средствата што ги здружуваат навреме да 
ги уплатуваат на жиро-сметката на Републичката 
заедница, како и навреме да ги доставуваат акти-
те и податоците потребни за исплата на пензиите 
на корисниците на пензија од нивните подрачја. 

Член. 50 
Републичката заедница може да поведува ини-

цијатива за договарање и самоуправно спогодува-
ње помеѓу општинските заедници за одделни пра-
шања од заеднички интерес. 

За својата работа Републичката заедница ги 
информира општинските заедници преку билтен 
на Републичката заедница. 

V. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД СТАРО ОНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 51 
По жалбите изјавени против првостепените ре-

шенија за правата од старосното осигурување на 
земјоделците решава комисија составена од прет-
седател и двајца членови која ја именува Собра-
нието на Републичката заедница. 

Член 52 
« На корисникот на минимална старосна пензи-

ја односно корисникот на семејна пензија во ви-
сина на минималната старосна пензија, кој по здо-
бивањето со правото на пензија го задржал зем-
јиштето во сопственост и поради тоа останал об-
врзник за плаќање на придонес, ако во текот на 
користењето на правото на пензија не плати при-
донес за време на една година, му се запира ис-
платата на пензијата. 

Член 53 
Ако физичкото лице кое нема својство на оси-

гуреник според Законот и статутот на општинска-
та заедница, или правното или граѓанско-правното 
лице на кое корисникот на минимална старосна 
пензија односно корисникот на семејна пензија во 
висина на минималната старосна пензија му го 
пренел земјиштето во сопственост, не ја презело 
обврската за плаќање на придонесот за старосно 
осигурување во смисла на член 38 став 2 алинеја 
2 од Законот, корисникот на пензија останува об-
врзник за плаќање на придонесот и доколку не 
плати придонес за време од една година му се за-
пира исплатата на пензијата од денот кога прес-
танало плаќањето на придонесот. 

Член 54 
За запирањето на исплатата на пензијата ор-

ганот надлежен за решавање за правото на пен-
зија во прв степен донесува писмено решение. 

Еден примерок од решението од став 1 на 
овој член му се врачува на корисникот на пен-
зија а еден примерок од тоа решение се доставува 
до службата за исплата на пензиите. 

Против решението од став ,1 на овој член ко-
рисникот на пензија има право на жалба. 
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Член 55 
По уплатувањето на придонесот од член 52, 53 

и 54 на овој статут, пензијата продолжува да се 
исплатува од денот од кој била запрена испла-
тата. 

За продолжувањето на исплатата на пензијата 
во смисла на став 1 од овој член органот надле-
жен за решавање за правото на пензија во прв 
степен донесува писмено решение. 

Еден примерок од решението од став 1 на овој 
член му се врачува на корисникот на пензија а 
еден примерок од тоа решение се доставува до 
Службата за исплата на пензиите. 

Член 56 
Ако по донесувањето на конечно решение се 

сознае за нови факти, или се најдат, односно се 
добие можност да се употребат нови докази кои 
сами или во врска со веќе изведените и употребе-
ните докази би можеле да доведат до поинакво 
решение ако тие факти, односно докази биле изне-
сени или употребени во поранешната постапка, мо-
же по исклучок од условите кои во такви случаи 
според Законот за општата управна постапка се 
бараат за поведување обнова на постапката, да се 
поведе обнова на постапката по однос на пра-
вата од старосното осигурување на земјоделците 
и кога е пропуштено во поранешната постапка да 
се изнесе некој од тие факти, односно докази. 

Обнова на постапката во случаите од став 1 на 
овој член ќе се поведе без оглед на роковите што 
се предвидени во Законот за општата управна 
постапка за барање за обнова на постапката. 

Обнова на постапката се поведува по барање 
на странката. 

Ако барањето за обнова на постапката е под-
несено во рок од 5 години од денот на врачување-
то на решението на странката, во обновената пос-
тапка се применуваат прописите што важеле во 
времето на донесувањето на решението. Ако бара-
њето е поднесено по истекот на тој рок, во обно-
вената постапка се применуваат прописите кои ва-
желе во времето на поднесувањето на барањето за 
обнова на постапката. 

За поведување обнова на постапката по служ-
бена должност се применуваат одредбите на За-
конот за општата управна постапка. 

Член 57 
Правата утврдени со решението донесено во 

обновената постапка поведена по барање на стран-
ката, во смисла на член 56 од овој статут, следу-
ваат од првиот ден на наредниот месец од денот 
на поднесувањето на барањето за обнова на пос-
тапката. 

Член 58 
При решавањето за правата од ст&росното оси-

гурување на земјоделците се применуваат одред-
бите на Законот за општата управна постапка, ако 
со закон и овој статут не е поинаку определено. 

VI. СРЕДСТВА И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 59 
За вршење на својата дејност Републичката 

заедница обезбедува средства од: 
— средствата на општинските заедници што ги 

здружуваат во Републичката заедница за обезбе-
дување исплата на минималните старосни пензии 
и семејните пензии до висината на минималната 
старосна пензија, 

— средствата што ги насочува Републиката за 
финансирање на старосното осигурување на зем-
јоделците, ч 

— средствата од Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија за признаениот пензиски стаж 
на осигурениците и корисниците на пензија спо-
ред прописите за пензиското и инвалидското оси-
гурување на работниците, 

— други основачи на Републичката заедница и 
— други приходи, (камати, вонредни приходи 

и ел.). 
Член 60 

Средствата на Републичката заедница од член 
59 на овој статут се користат за: 

— исплата на минималните старосни пензии и 
семејните пензии до висината на минималната ста-
росна пензија на корисниците на пензија од под-
рачјата на општинските заедници, 

— обезбедување на средства за резерва, 
— покривање на трошоците за функционира-

њето на Републичката и општинските заедници. 

Член 61 

Потребните средства од член 59 на овој ста-
тут се утврдуваат со среднорочна програма, а сред-
ствата потребни за секоја одделна година со фи-
нансиски план на Републичката заедница. 

Среднорочната програма и финансискиот план 
ги донесува Собранието на Републичката заедни-
ца во согласност со Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Приходите и расходите за секоја година оддел-
но конечно се утврдуваат со завршната сметка на 
Републичката заедница. 

Завршната сметка на Републичката заедница 
се доставува на Службата на општественото кни-
говодство кај која на соодветна жиро-сметка се 
водат паричните средства на Републичката за-
едница. 

Член 62 

Вкупниот приход на Републичката заедница 
го сочинуваат средствата остварени од придонесот 
за старосно осигурување и другите приходи на Ре-
публичката заедница утврдени со Законот, Само-
управната спогодба, договорите, овој статут и дру-
гите самоуправни општи акти на Републичката за-
едница. 

Член 63 

Републичката заедница има: 
1) средства на деловниот фонд и 
2) средства на резервата. 

Член 64 
Средствата на деловниот фонд ги сочинуваат 

основните и обртните средства на Републичката 
заедница. 

Основните средства на Републичката заедница 
се водат во книговодствената и друга евиденција 
на Републичката заедница. 

Обртните средства на Републичката заедница 
се формираат со издвојување од вкупните прихо-
ди на Републичката заедница во висина од нај -
малку 1'0°/о од планираните расходи во тековната 
година. 

Член 65 
Средствата на резервата се формираат од ви-

шокот на приходи над расходите утврден со за-
вршната сметка на Републичката заедница и из-
двојувањето се врши со завршната сметка, а вкуп-
ната висина на средствата на резервата може да 
се утврди најмногу до висината на средствата пот-
ребни за двомесечна исплата на пензиите. 

Средствата на резервата служат за покривање 
вишокот на расходите над приходите утврдени со 
завршната сметка на Републичката заедница, како 
и за обртни средства за обезбедување и ликвидно 
работење на Републичката заедница. 

Член бб 
Поблиски одредби за финансиското работење 

на Републичката заедница се утврдуваат со посе-
бен самоуправен општ акт на Републичката заед-
ница. 
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VII. ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ И АДМИНИС-
ТРАТИВНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА 

Член 617 
Стручните и административните работи на Ре-

публичката заедница ги врши стручна служба на 
Републичката заедница. 

Член 68 
Работите што ги врши Стручната служба од 

член 67 на овој статут особено се: 
1) обезбедување евиденција на осигурениците и 

корисниците на минимална старосна пензија и се-
мејна пензија до висината на минималната ста-
росна пензија, 

2) исплата на минималните старосни пензии и 
семејните пензии до висината на минималната ста-
росна пензија на корисниците на пензија од под-
рачјата на општинските заедници, 

3) примање жалби на осигурениците и корис-
ниците на пензија од подрачјата на општинските 
заедници изјавени против првостепените решени-
ја за нивните права од старосното осигурување, 
како и подготвување нацрт — решенија по истите, 

4) подготвување на материјали за работа на 
Собранието, Извршниот одбор на Собранието и 
другите тела на Републичката заедница, 

5) водење на книговодство и 
6) други работи што ќе и бидат доверени од 

Собранието, на Републичката заедница, во соглас-
ност со Законот и овој статут. 

Член 69 
Вршењето на работите од член 68 на овој ста-

тут или дел од нив Собранието на Републичката 
заедница спогодбено може да го довери на Струч-
ната служба на Самоуправната интересна заедни-
ца на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија или на заедничка стручна служба. 

VIII. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

Член 70 
Републичката заедница учествува во одбрана 

на независноста, територијалната целокупност и со-
цијалистичкиот самоуправен систем на земјата и 
за остварување на таа цел во услови на мир, а во 
рамките на својата дејност спроведува подготовки 
за одбрана и се оспособува за работа и отпор во 
услови на војна. 

Носители на подготовките за одбрана во .Ре-
публичката заедница се: Собранието на Републич-
ката заедница, работната заедница на стручната 
служба на Републичката заедница и секретарот на 
Собранието на Републичката заедница. 

Член 71 
Републичката заедница обезбедува потребни 

средства за сопствените подготовки за одбрана и 
други материјални услови за работа во услови на 
војна и се вклучува во одбранбените напори во 
одбрана и спасување на работните луѓе и матери-
јалните средства. 

Член 72 
Начинот на остварувањето на општонародната 

одбрана и општествената самозаштита во Репуб-
личката заедница поблиску се одредува со само-
управен општ акт на Републичката заедница. 

ГХ. ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТИ АКТИ И ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 

Член 73 
Општи акти на Републичката заедница се: ста-

тутот, програмата за развој, плановите, правилни-
ците, деловниците и одлуките. 

Член 74 
За предлогот за донесување на општите акти 

се изјаснува Извршниот одбор на Собранието на 
Републичката заедница. 

Ако Извршниот одбор не го усвои предлогот 
за донесување на општиот акт должен е за тоа 
да го извести предлагачот за донесување на оп-
штиот акт. 

Член 75 
Извршниот одбор ја утврдува основата за под-

готвување на нацртот на општиот акт. 
Стручната служба на Републичката заедница 

подготвува текст на нацрт со образложение, а по 
потреба економска и друга документација. 

Извршниот одбор го утврдува нацртот на оп-
штиот акт, начинот и роковите за изјаснување по 
него. 

Извршниот одбор го утврдува предлогот на оп-
штиот акт откако ќе ги разгледа забелешките, 
предлозите и мислењата дадени по нацртот. 

Извршниот одбор е должен да образложи зо-
што не ги усвоило одредени забелешки, предлози 
и мислења. 

Член 76 
Предлогот на општиот акт може да се утврди 

без претходно утврдување на нацрт на тој акт во 
следниве случаи: 

— ако за донесување на општиот акт сб За-
конот или со овој статут е утврден рок во кој во 
редовната постапка не може да се донесе таков 
акт и ако се подготовките извршени благовремено, 

— ако врз основа на општиот акт се примену-
ваат привремени мерки кои е неопходно да се 
преземат заради делување на виша сила, 

— ако со подоцнежно донесување на општиот 
акт во редовната постапка би била нанесена зна-
чителна штета на Републичката заедница или би 
биле загрозени интересите на осигурениците и ко-
рисниците на пензија. 

Член 77 
Предлог за пристапување кон изменување и 

дополнување на Статутот на Републичката заед-
ница може да поднесат најмалку 20 делегати на 
Собранието на Републичката заедница, Извршниот 
одбор на Собранието на Републичката заедница, 
најмалку една третина од собранијата на општин-
ските заедници и најмалку 10 други основачи на 
Републичката заедница. 

За предлогот за пристапување кон изменување 
и дополнување на Статутот на Републичката заед-
ница одлучува Собранието на Републичката заед-
ница. 

Предлогот за изменување и дополнување на 
Статутот има облик на статутарна одлука. 

Член 78 
Нацрт на актот за изменување и дополнување 

на Статутот подготвува Извршниот одбор на Со-
бранието на Републичката заедница или посебна 
комисија на Собранието на Републичката заед-
ница. 

Нацртот на актот за изменување и дополнува-
ње на Статутот го утврдува Собранието на Репуб-
личката заедница и го става на јавна расправа. 

Собранието на Републичката заедница, по спро-
ведената јавна расправа, утврдува предлог на оп-
штиот акт за изменување и дополнување на Ста-
тутот и одлучува за него. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
Со денот на влегувањето во сила на овој ста-

тут престанува да важи Статутарната одлука на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците („Службен 
весник на ОРМ" бр. 45/78). 
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Член 80 
Овој Статут влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето на Одлуката за потврдува-
ње на Статутот од Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 38/1 
11 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лазо Добрушевски, е. р. 

247. 
Врз основа на член 40 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за ста-
росне осигурување на земјоделците, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
старосно осигурување на земјоделците, на седни-
цата одржана рт 29 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
За секретар на Собранието на Републичката 

самоуправна интересна заедница за старосне оси-
гурување на земјоделците се именува Киро Ефре-
мов од Скопје. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 01-74/2 
29 април 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Митре Кралевски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

248. 
Врз основа на член 202 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 8/79 и 17/81), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 29 април 1982 година, донесе 
I 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 
НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

(1. За секретар на Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија се именува Ки-
ро Ефремов од Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

' Бр. 01-1311/1 
29 април 1982 година 

Скопје 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 92 и 93 од Статутот на 

Земјоделската задруга „Насте Настески", село Тре-
беништа, Охридско 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови утврдени со Статутот на Задругата: 

— да .има висока стручна подготовка од земјо-
делски, економски или друг смер со работно ис-
куство од 4 години, во земјоделството или стопан-
ството, и^1и средна стручна подготовка од спомена-
тите смерови со најмалку 6 години работно ис-
куство; 

— да има морално-политички квалитети. 
Конкурсот е отворен 30 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
Некомплетните молби нема да бидат земени 

предвид и истите комисијата нема да ги разгледува. 
Молбите заедно со документите да се доста-

вуваат на следната адреса: Земјоделска задруга 
„Насте Настески", село Требеништа, Охрид. (117) 

Собирот на работните луѓе на Работната орга-
низација „Универ?ал-производ" Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување — реизбор на индивидуален ра-
ботоводен орган — директор на работната органи-
зација 

Покрај општите услови предвидени со Законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има средна или виша стручна подготов-
ка со работно искуство од најмалку 6 години ра-
ботен стаж во струката и дејноста на работната 
организација и тоа 4 години искуство на раково-
дење на организација со ваква дејност; 

— во досегашната работа да има покажано 
организаторски способности за раководење, стручни 
и други работни способности и осведочена анга-
жираност во остварувањето и развивањето на са-
моуправните социјалистички односи; 

— да поседува морално-политички квалитети и 
да има способност за создавање на добри меѓучо-
вечки односи; 

— да не е осудуван за кривични дела по член 
511 од ЗЗТ односно дека не е под истрага и дека 
не му е забрането вршење на работи на индиви-
дуален работоводен орган. 

Кандидатите заедно со пријавата (молбата) за-
должително треба да приложат: 

— доказ за образование (диплома) за заврше-
на стручна подготовка која се бара; 

— доказ за работното искуство (потврда); 
— кратки биографски податоци за движењето 

на досегашната работа; 
— уверение — доказ дека не постојат пречки 

по член 511 од ЗЗТ односно дека не се под ис-
трага и дека не им е забрането вршење на работи 
за индивидуален работоводен орган. 

.Кандидатот кој не е во работен однос подне-
сува и лекарско уверение за работната способност. 

Конкурсот трае 1(5 дена од денот на објавува-
њето, а изборот ќе се изврши во рок од 15 дена 
по истекот на конкурсот. 

Некомплетираните и неблаговремено доставени-
те документи нема да се земаат предвид при раз-
гледувањето. 

Претседател, 
Стојче Николовски, е. р. 
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За резултатот од конкурсот, кандидатите ќе 
бидат известени во рок од 8 дена од денот на од-
луката за изборот. 

Документите да се доставуваат заедно со мол-
бата до конкурсната комисија на адреса: РО „Уни-
верзал-производ", ул. „Георги Димитров" бб, 91000 

Скопје. (118) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-
је ООЗТ Институт за пол ј одел ство и градинарство 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
— избор на еден наставник во сите звања по 

предметот фуражно производство. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-

те пропишани со Законот за високото образование 
на СРМ и согласно донесениот Правилник за ут-
врдување на критериумите за пополнување на нас-
тавните, научните и стручните звања на РО Зем-
јоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за полјоделство и градинарство — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да прило-
жат диплома, куса биографија, список на .стручни 
и научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографијата и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
4 примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

^комплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (120) 

Советот на Шумарскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на еден наставник по предметот озе-
ленување на населби и рекреативни места во зва-
њето доцент 

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Де-
канатот на Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кандидатите кон пријавата треба да приложат: 
диплома за завршен ТИ степен на студии, односно 
завршен докторат, куса биографија, список на 
стручни и научни трудови џ по еден примерок од 
самите трудови. . 

Пријавите со останатите документи се подне-
суваат во отворениот рок од 15 дена. , (122) 

Советот на Шумарскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на еден соработник по предметот поз-
навање на помошните материјали во звањето пом-
лад асистент 

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Де-
канатот на Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кандидатите кон пријавата да приложат: дип-
лома за завршен шумарски факултет (насока Дрв-
на индустрија), куса биографија потврда дека го 
поминале на работа времето предвидено за при-
правнички стаж и уверение за просечна оценка 8 
(осум). 

Пријавите со останатите документи се подне-
суваат во отворениот рок од 15 дена. (123) 

Конкурсната комисија при РО „Аутотранспорт" 
Краљево, ООЗТ „Скопје" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на индивидуален работоводен орган 
— директор на ООЗТ 

Покрај општите услови, кандидатите треба да 
ги исполнуваат и следните посебни услови: 

— да имаат виша или средна стручна подго-
товка, 

— да имаат раководно работно искуство во 
транспортна работна организација и тоа: 

а) за виша СП — 4 години, 
б) за средна СП 6 години; 
— да поседуваат морално-политички квали-

тети; 
— да изразиле спремност во досегашната ра-

бота за развој на самоуправните односи; 
— да не се осудувани за кривични дела од 

член 5И1 од ЗЗТ, како и за истите да не се води 
кривична постапка. 

Кандидатите треба да ги поднесат следните 
документи: 

— диплома за школска подготовка, 
— доказ за раководно работно искуство и 
— уверение за неосудуван и дека не се води 

кривична постапка. -
Некомплетираните пријави — молби нема да 

бидат земени во разгледување. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-

вувањето. (124) 

Врз основа на член 14 од Правилникот за ра-
ботни односи во Работната организација Рудници 
„БЕНТОМАК" и Одлуката од Работничкиот совет 
бр. 0202-1323/6, Конкурсната комисија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работи и ра-
ботни задачи: 

1. директор на финансов сектор, 
2. управник на електро-машинска служба, 
3. инженер за припрема — приправник и 
4. гелог — приправник. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за работните односи и Правилникот за работ-
ните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат 
и следните посебни услови: 

— за вршење на работи и работни задачи под 
број 1 — кандидатот треба да е дипломиран еко-
номист со 5 години работно искуство; 

— за вршење на работи и работни задачи под 
број 2 — кандидатот треба да е дипломиран ма-
шински инженер со две години работно искуство; 

— за вршење на работи и работни задачи под 
точка 3 — кандидатот треба да е дипломиран ру-
дарски инженер; 

— за вршење на работи и работни задачи под 
точка 4 — кандидатот треба да е дипломиран ин-
женер — геолог. 

Покрај молбата кандидатите треба да ги дос-
тават и следните документи: 

— доказ за стручна подготовка, 
— доказ дека не му е со закон или судска 

пресуда забрането обавување на работи и работни 
задачи за кои се пријавува, 

— доказ за работно искуство и 
— согласност од РО ако е вработен. 
Молбата со потребните документи се доставува 

на адреса: Рудници „БЕНТОМАК" — Крива Па-
ланка, ул. „Маршал Тито"^ бб. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. * (126) 
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Работничкиот совет на Работната организација 
„Дрводекор" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работите, односно работни-
те задачи со посебни овластувања и одговорности 
раководител на сектор за општи правни и кадров-
ски работи 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружениот труд, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

— да имаат завршено правен факултет II сте-
пен; 

— да имаат работно искуство за самостојно 
работење на општи, правни и кадровски работи во 
стопанството од најмалку 3 години и 

— да поседуваат морално-политички квалитети. 

Кандидатите со молбата да приложат: 

— доказ за стручна подготовка; 

— доказ за работао искуство; 

— уверение дека не се под истрага и 

— кратка биографија. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. Изборот ќе се изврши во рок од 10 
дена по завршувањето на конкурсот^ 

Пријавите комплетирани со потребните доку-
менти за исполнување на бараните услови да се 
доставуваат до Работничкиот совет на „Дрводекор" 
— Скопје, ул. „Ленинградска" бр. 102-д. (127) 

Собирот на работните луѓе на ООЗТ „КУМА-
НОВО -ПРОМЕТ", Куманово, во состав на РО „ТР-
ГОКООИ" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работите односно работни-
те задачи директор на ООЗТ 

Покрај општите услови предвидени со закон 
кандидатот треба да ги исполнува следните услови: 

— да има завршено висока, виша или средна 
стручна подготовка, рамна на еден од напред спо-
менатите степени на образование; 

— да има најмалку пет години работно иску-
ство на работни места во производно-услужни или 
трговски организации на здружен труд и да има 
афинитет за координирање и организирање на ра-
ботите, прометот и услугите во прометот. 

На конкурсот не може да се пријават кандида-
тите кои биле осудувани за кривични дела од член 
511 од Законот за здружениот труд. 

Пријавувањето по конкурсот трае 15 дена, а 
потребните документи да се доставуваат до Кон-
курсната комисија на адреса на Основната орга-
низација. 

Кандидатите со молбата да приложат: доказ за 
стручна подготовка, доказ за работно искуство, 
уверение дека не се под истрага и кратка биог-
рафија. 

Некомплетните документи нема да се земаат 
предвид. (Ш) 

Работничкиот Совет на 3 3 „Илинден" е. Пет-
ровец — Скопје, ' 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на директор на задругата 
Услови: 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
услови: 

— да има завршена средна стручна подготов-
ка од земјоделска насока — општ смер до шест го-
дини работно искуство во водење на земјоделски 
организации или задруги; 

— да поседува морално-политички квалитети, 
да не е осудуван, да не е под истрага, односно да 
не постојат законски пречки предвидени со член 
511 од ЗЗТ; 

— да има стручни и организаторски способнос-
та докажани со резултатите од досегашната ра-
бота. 

Пријавите со потребните докази за стручната 
подготовка, работното искуство, кратки биограф-
ски податоци и докази за исполнување на усло-
вите да се доставуваат до Конкурсната комисија 
на 3 3 „Илинден" — е. Петровец, Скопје. 

Конкурсот трае .115 дена од денот на објаву-
вањето. 

Некомплетираните документи нема да се земат 
предвид при разгледувањето. (129) 

Советот на Економскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на стручни соработници во работен 
однос на неодредено работно време по пред-
метите: 

1. Основи на сметководството |(два стручни со-
работници) ; 

2. Политичка економија II; 

3. Математика за економисти (два стручни со-
работници) ; 

4. Стопанска статистика и 

5. Политичка економија II. 

Кандидатите, покрај општите услови за засно-
вање на работен однос определени во Законот за 
работните односи на СРМ, треба да ги исполнуваат 
условите пропишани во Законот за организирање 
на научните дејности и Статутот на Економскиот 
факултет во Скопје, 

пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето на конкурсот во „Службен весник на ОРМ". 

Кон пријавата треба да се приложи: , 

— диплома за завршено високо образование, 

— куса биографија и 

— список на научни и стручни трудови и по 
еден примерок од истите. (131) 
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Советот на ООЗТ Институт за лозарство и 
винарство — Скопје при РО Земјоделски факул-
тет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на индивидуален работоводен орган 
— директор 

Покрај општите услови предвидени со ЗЗТ, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови; 

1. да имаат едно од наставните односно науч-
ните звања: редовен професор, вонреден професор 
И доцент или научен советник, виши научен сора-
ботник и научен соработник; 

2. да се занимаваат со наставна односно науч-
на проблематика од областа на лозарството и ви-
нарството; 

3. да работеле на работите односно работните 
задачи со посебни овластувања и одговорности по-
врзани со наставната односно научната дејност од 
областа на лозарството и винарството; 

4. да имаат работно искуство до 6 години на 
работите односно работните задачи предвидени во 
точка 3 од конкурсот, да поседуваат организацио-
ни способности и да покажуваат успех во досе-
гашното раководење со организацијата; 

5. да не постојат законски пречки за нивниот 
избор предвидени во член 511 од ЗЗТ. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на о'бја-
вувањето. 

Пријавите со биографија и список на научните 
и стручните трудови да се доставуваат до ООЗТ 
Институт за лозарство и винарство — Скопје, ул. 
„Натанаил Кучевишки" бб — Скопје. (147) 

Врз основа на член 7 од Правилникот за ра-
ботни односи и врз основа на Одлуката на Работ-
ничкиот совет, донесена на 29 април 1982 година, 
Специјалната детска болница — Охрид 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за исправање на специјализација на еден ле-
кар по специјалноста физикална медицина 

Кандидатите, заедно со молбата, треба да ги 
достават следните документи: 

1. уверение за завршен медицински факултет, 
2. потврда за положен стручен испит, 
3. потврда дека познаваат еден од светските 

јазици, 
4. потврда дека се наоѓаат во редовен работен 

' однос. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СЕМ". 
Молбите се доставуваат на адреса: Специјална 

детска болница — Охрид. 
Некомплетираните документи нема да се раз-

гледуваат. 
Приоритет при изборот на кандидатот за ис-

праќањ на специјализација имаат вработените 
при Специјалната детска болница — Охрид. (149) 

Врз основа на член 95 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ", бр. 17/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на претседател и судија 
на Окружниот суд во Битола 

Заинтересираните треба да поднесат пријави 
до Собранието на СРМ, Комисија за прашања на 
изборите и именувањата, во рок од 15 дена, сме-
тано од денот на објавувањето. 

Од Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата 

Бр. 21 — Стр. 431 

Врз основа на член 95 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), 
Комисијата за избор и именувања при Собранието 
на општината Гостивар 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на двајца судии во Оп-
штинскиот суд во Гостивар 

Заинтересираните кандидати, покрај општите 
услови според Законот за здружен труд, треба да 
ги исполнуваат и следните посебни услови: да се 
дипломирани правници со положен правосуден ис-
пит, државјани на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, како и морално-политички 
подобни за вршење на судиската функција. 

Пријавите со потребните документи, кандида-
тите треба да ги доставуваат до Собранието на 
општината Гостивар — Комисија за избор и име-
нувања во рок од 15 дена, сметано од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СЕМ". (12<5) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник ца СРМ" бр. 17/79), со-
бранијата на општините Карпош и Центар, обја-
вуваат дека ќе извршат избор на четворица судии 
на О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I Скопје. 

. Кандидатите за избор на судии треба да ги 
исполнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со потребно 
искуство и стручно знаење; 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судиската функција. 

Заинтересираните кандидати, пријавите со по-
требните документи, треба да ги доставуваат до 
Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на ^Собранието на општината Карпош во 
рок од 15 дена, од денот на објавувањето на ова 
соопштение. <132) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), со-
бранијата на општините Кочани и Виница 

О Б Ј А В У В А А Т 

дека ќе вршат избор на двајца судии на Оп-
штинскиот суд во Кочани (еден за судот во Коча-
ни, а еден за судското одделение во Виница). 

Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-
те предвидени во член 91 став 1 од Законот за 
редовните судови („Службен весник на СРМ" бр. 
17/79). 

Пријавите со документите за докажување на 
исполнувањето на условите, заинтересираните кан-
дидати да ги доставуваат до Комисијата за избор 
и именување на Собранието на општината Кочани 
во рок од 15 дена, сметано од денот на објавува-
њето. (133) 
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