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З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат републичките ор-

гани на управата и републичките организации и 
се определува нивниот делокруг. 

I. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И 
НИВЕН ДЕЛОКРУГ 

1. Републички органи на управата 

Член 2 
Работите на управата во рамките на правата 

и должностите на Републиката ги вршат следниве 
републички органи на управата: 

1. Републички секретаријат за народна одбрана; 
2. Републички секретаријат за внатрешни ра-

боти; 
3. Републички секретаријат за правосудство; 
4. Републички секретаријат за финансии; 
5. Републички комитет за енергетика, индус-

трија и градежништво; 
6. Републички комитет за општостопански ра-

боти и пазар; 
7. Републички комитет за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство; 
8. Републички комитет за економски односи 

со странство; 
9. Републички комитет за сообраќај и врски; 

10. Републички комитет за урбанизам и заш-
тита на човековата околина; 

11. Републички комитет за труд; 
12. Републички комитет за здравство и соци-

јална политика; 
13. Републички комитет за образование и на-

ука; 

14. Републички комитет за култура; 
15. Републички комитет за меѓународни односи; 
16. Републички комитет за информации, и 
17. Републички комитет за законодавство и ор-

ганизација. 
Член 3 

Стручните, управните и другите работи во рам-
ките на правата и должностите на Републиката 
во областа на планирањето ги врши Републичкиот 
завод за општествено планирање. 

Член 4 
Определени стручни, управни и други работи 

во рамките на правата и должностите на Репуб-
ликата вршат и следниве републички органи на 
управата: 

{1. Републичка комисија за културни врски со 
странство; 

2. Републичка комисија за односи со верските 
заедници и 

3. Републичка геодетска управа. 

2. Делокруг на републичките органи на управата 

Член 5 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана 

ги врши работите што се однесуваат на оствару-
вањето на единството на системот на народната 
одбрана, на организирањето и мобилизирањето на 
изворите и силите на Републиката за одбрана и 
заштита во случај на непосредна воена опасност 
и во војна; организирањето и подготвувањето на 
цивилната заштита и спроведувањето на мерките 
за заштита и спасување на населението и матери-
јалните добра од воени дејства, елементарни непо-
годи и други несреќи; организирање и спроведу-
вање на обуката за одбрана и заштита; организи-
рањето и подготвувањето на службите за набљу-
дување, јавување, известување и тревожење; врс-
ките за раководење и криптографската заштита, 
организирањето и спроведувањето на мобилизаци-
јата, мерките за готовност и мерките за безбедност 
и заштита на тајноста на податоците од народната 
одбрана; остварувањето на правата и извршувањето 
на обврските на граѓаните, државните органи, ор-
ганизациите на здружениот труд, месните заед-
ници и другите самоуправни организации и заед-
ници во областа на народната одбрана; ја следи 
состојбата и ги проучува, координира и контроли-
ра подготовките и плановите за одбрана и презема 
мерки за нивно усогласување со промените и по-
требите што настануваат во мирновременскиот раз-
вој на Републиката и врши инспекциски надзор 
во областа на народната одбрана. 

Член 6 • 
Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-

боти ги врши работите што се однесуваат на др-
жавната и јавната безбедност и општествената 
самозаштита, здружувањето на граѓаните, јавните 
собири и јавните приредби; слободата на движе-
њето на населувањето; пријавувањето на живеа-
лиштето и престојувалиштето; државјанството и 
патните исправи за премии на државната грани-
ца; движења и престој во граничниот појас; кон-
трола на државната граница, како и определени 
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работи во врска сој утврдувањето и решавањето на 
граничните инциденти и другите повреди на граница-
та ; престој от и движењето на странците; ј матичните 
книги; личните имиња, личните карти; производство-
то, прометот, складирањето и заштитата од запа-
ливи течности, гасови, експлозиви и други опасни 
материјали и превозот на овие материјали; заш-
титата од пожар; укажување на неопходна помош 
заради отстранување на последиците во ј| случај на 
општа опасност предизвикана од елементарни не-
погоди и епидемии; набавување, поседување и но-
сење на оружје и муниција; контрола јна обеле-
жувањето на оружјето и муницијата иј обезбеду-
вање на определени личности и објекти. 

Член 7 . ; 
Републичкиот секретаријат за правосудство ги 

врши работите што се однесуваат на правосудство-
то (судовите, јавното обвинителство, јавното право-
бранителство и органите за прекршоци), кривич-
ната одговорност и одговорноста за стопански пре-
стапи; извршувањето на санкциите за Е кривични 
дела и стопански престапи; прекршоците^ амнести-
јата и помилувањето; адвокатурата, правното зас-
тапување и другите видови правна помо Јп; проме-
тот на недвижности; наследството; бракот; меѓу-
народната правна помош; мировните Совети; ги 
води статистичките податоци за работата на судо-
вите, мировните совети и органите за прекршоци. 

Член 8 | 
(Републичкиот секретаријат за финансии ги вр-

ши работите што се однесуваат на системот на 
финансирањето и остварувањето на општите оп-
штествени, заедничките и други потреби; системот 
на даноците, придонесите, таксите, самопридоне-
сите и на другите давачки; дејството на финансис-
ките инструменти и мерките, монетарно-кредитниот 
и банкарскиот систем; системот на осигурување 
имоти и лица; заемите и хартиите од ј вредност; 
долговите и побарувањата на -Републиката; сред-
ствата на солидарноста; приредувањето!, игри на 
среќа; условите за стекнување и распоредување 
на вкупниот приход и на доходот на [организа-
циите на здружениот труд и на . другит^ самоуп-
равни организации и заедници; ревалоризацијата 
и амортизацијата на основните и другите! средства; 
пресметковниот систем; системот на плаќањето и 
платниот промет; остварувањето и реализацијата 
на средствата на фондовите за неразвиените по-
драчја; следењето и поттикнувањето нај здружу-
вањето на средства според општествени договори и 
самоуправни спогодби за програмите во* чие ф и -
нансирање учествува Републиката, компензациите, 
премиите, регресите и надоместоците; заедничките 
резерви; изготвувањето и извршувањето на Ре-
публичкиот буџет и на завршната сметкја на Бу -
џетот, инвестициите што се финансираат; 9Д сред-
ствата на Републиката; сопственостите Џ другите 
имотно-правни односи; евиденцијата и заштитата 
на општествениот имот; спроведувањето ца пропи-
сите за финансиските обврски на граѓаните, на 
организациите на здружениот труд и Јна други 
организации и заедници спрема општествената за-
едница; испитување на потеклото на Имотот на 
граѓаните; прописите за финансиското, сметковод-
ственото и материјалното работење на државните 
органи како и инспекциските работи што! се одне-
суваат на даноците, придонесите, таксите, само-
придонеси^ и на другите давачки што ги плаќаат 
граѓаните, граѓанско-правните лица и корисниците 
на општествените средства. 

Во состав на Републичкиот секретаријат за ф и -
нансии се: !; 

— Републичката управа за приходи;« 
— Републичката управа за имотно-правни ра-

боти и : 
— Републичкиот финансиски инспекторат. 

Член 9 
Републичкиот комитет за енергетика, индустри-

ја и градежништво ги врши работите што се одне-
суваат на енергетиката, индустријата и рударство-
то, градежништвото, занаетчиството, на инвести-

т циони објекти и на односите што произлегувјаат од 
изградбата на објектите, здружувањето во ко-
мори и другите облици на здружување, на 
развојот и унапредувањето на малото стопанство; 
производството и услугите за посебни намени; за-
штитата и унапредувањето на човековата околина 
во областите за кои е основан; ги следи и анали-
зира остварувањето на производството и користе-
њето на капацитетите, тековните мерки на стопан-
скиот систем и нивното влијание врз стопанисува-
њето на организациите на здружениот труд; ос-
тварувањето на инвестиционата политика приме-
ната на општите и техничките нормативи, пропи-
си и стандарди; општиот развој и развојот на тех-
никата и технологијата на производството, произ-
водната ориентација и специјализација, презема-
њето и извршувањето на мерки за штедење и ра-
ционализација на сите видови енергија; врши над-
зор над изградбата на објектите од општ интерес 
на Републиката. 

• !Во состав на Републичкиот комитет за енерге-
тика, индустрија и градежништво е Републичкиот 
инспекторат за техничка инспекција. 

Член 10 
Републичкиот комитет за општостопа^ски ра-

боти и пазар ги врши работите што се однесуваат 
на трговијата, стоковниот промет, угостителството, 
на самостојниот личен труд во угостителството, ту-
ризмот и другите услужни дејности, освен занает-
чиството, снадбеноста на пазарот и материјалните 
резерви, користењето на пазарните резерви и спро-
ведувањето на мерките за економска интервенција 
на пазарот и на организацијата на туристичката 
пропаганда, информациите и туристичкото посре-
дување; врши контрола на цените на производите 
и услугите и нивното влијание врз производството, 
прометот и трошоците за живот, како и условите 
за стопанисување во областа на угостителството и 
туризмот; се грижи за преземање и извршување 
на мерките за спроведување на политиката на це-
ните, го следи дејствувањето на економските мер-
ки во спроведувањето на утврдената политика на 
цените и им предлага мерки на надлежните ор-
гани за стабилизација на цените и на остварување 
на политиката во областа на трговијата, стоковниот 
промет, угостителството и туризмот и врши ин-
спекциски надзор во областа на трговијата, сто-
ковниот промет, туризмот, угостителството и други 
услужни дејности. 

Во состав на Републичкиот комитет за општо-
стопански работи и пазар се: 

— Дирекцијата за републички стоковни ре-
зерви и 

— Републичкиот пазарен инспекторат. 

Член 11 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство ги врши работите што се 
однесуваат на земјоделството и шумарството, а 
особено на користењето на земјоделското земјиште, 
шумите и другите природни богатства, ловот и ри-
боловот, заштитата на добитокот и растенијата од 
болести и штетници чие спроведување и сузбива-
ње е од интерес за Републиката; заштитата на 
биолошкиот свет и заштитата на земјиштето од 
загадување; здружувањето на трудот и средствата 
на трудот на земјоделците во земјоделски задруги 
и во други облици на здружување на земјоделци-
те и со организациите на здружениот труд; следе-
њето и проучувањето на состојбата со водите во 
Републиката, одржувањето и подобрувањето на ре-
жимот на водите; употребата и користењето на 
водите; заштитата од штетни дејствија на водите 
(уредување на ерозивни површини и порои, одбра-
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на од поплави, регулација на водотеци и друго), 
заштитата на водите од загадување и друго; из-
градбата и користењето на хидромелиоративните 
системи (одводнување и наводнување); издавањето 
на водостопански согласности за изградба и рекон-
струкција на водостопански и други објекти за 
водоснабдување и постројки што имаат влијание 
врз режимот на водите, како и водостопански доз-
воли за употреба и испуштање на води; изработ-
ката и следењето на водостопанскиот биланс за 
краткорочен и долгорочен период; ги следи во овие 
области состојбите и развојот, економската струк-
тура и економските услови за стопанисување, уна-
предување и развој и предлага мерки за оства-
рување на економската политика; врши инспек-
циски надзор над извршувањето на законите и 
другите прописи и општи акти од областа на зем-
јоделството, шумарството и водостопанството. 

Во состав на Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство се: 

— Републичката управа за ветеринарна слу-
жба; 

— Републичката управа за водостопанство и 
— Републичкиот инспекторат за земјоделство 

и шумарство. 
Член-12 

Републичкиот комитет за економски односи со 
странство ги врши работите што се однесуваат на 
остварувањето; развивањето и унапредувањето на 
економските односи со странство; прометот на сто-
ки и услуги со странство; вршењето стопански 
дејности во странство; девизното работење и кре-
дитните односи со странство; долгорочната произ-
водствена кооперација и деловно-техничката со-
работка; ги следи и проучува појавите во проме-
тот на стоки и услуги во странство и другите 
видови на стопанска соработка со странство; го 
испитува дејството на одделни режими {девизен, 
надворешно-трговски, царински и друго), како и 
нивниот одраз врз активноста на стопанството; се 
грижи и предлага мерки за извршување на утвр-
дениот обем на задолжување во странство и обе-
мот на девизното кредитирање во странство; ги 
следи и проучува стопанските движења во одделни 
земји и мерките што ги преземаат во врска со 
тоа; предлага мерки од областа на економските од-
носи со странство заради усогласување на надво-
решно-трговскиот и девизниот режим со проме-
ните во соодветната земја; го следи развојот и 
предлага мерки за унапредување на организација-
та на надворешно-трговската мрежа во земјата и 
странство; ги следи тековните движења во проме-
тот на стоки и услуги со странство и го следи деј-
ството и предлага мерки што се преземаат за пот-
тикнување на извозот на стоки и услуги. 

Член 13 
Републичкиот комитет за сообраќај и врски ги 

врши работите што се однесуваат на патиштата и 
превозот со моторни возила во патниот сообраќај, 
железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, по-
штенско-телеграфскиот, телефонскиот и радио-со-
обраќајот, изградбата на инвестициони објекти во 
областа на сообраќајот и врските, освен изград-
бата на патиштата; надзорот над изградбата, одр-
жувањето и користењето на инвестиционите објек-
ти во областа на сообраќајот и врските; ги следи 
во овие области економските услови за стопанису-
вање, унапредување и развој и предлага мерки за 
остварување на економската политика. 

ОВо состав на Републичкиот комитет за сообра-
ќа ј и врски се: 

— Републичкиот инспекторат за сообраќај и 
врски и 

— Капетанијата на пристаништата. 

Член 14 
Републичкиот комитет за урбанизам и заштита 

на човековата околина ги врши работите што се 
однесуваат на урбанизмот,станбените и комунал-

ните работи; просторното и урбанистичкото плани-
рање, уредувањето на просторот и градежното зем-
јиште, станбените односи, заштитата и унапреду-
вањето на човековата околина, доколку тоа не е 
во надлежност на други републички органи на уп-
равата; обезбедува соработка и усогласување на 
активностите од заеднички интерес и значење за 
остварување на правата и должностите на Ре-
публиката во спроведувањето на заштитата и уна-
предувањето на човековата околица меѓу одделни 
републички органи на управата, самоуправните ин-
тересни заедници и други самоуправни организа-
ции и заедници. 

Во состав на Републичкиот комитет за урбани-
зам и заштита на човековата околина е Републич-
киот урбанистички инспекторат. 

Член 15 1 

Републичкиот комитет за труд ги врши-рабо-
тите што се однесуваат на работните односи и 
правата, обврските и одговорностите од тие одно-
си, правната положба на организациите на здру-
жениот труд; го следи самоуправувањето во орга-
низациите на здружениот труд, во другите самоуп-
равни организации и во државните органи, како и 
прописите за избор на органот на управување и 
другите органи во нив; го следи и проучува дви-
жењето на производноста на трудот, распределбата 
на доходот и средствата за лични доходи и ж и -
вотниот стандард на работниците; ја следи врабо-
теноста и вработувањето воопшто и* привремената 
вработеност на нашите работници во странство, ка -
ко и заштитата на работниците на работа; го сле-
ди движењето и потребите од стручни кадри и 
стручно оспособување на работниците во органи-
зациите на здружениот труд од областа на сто-
панството; го следи општественото договарање и 
самоуправното спогодување во областите за кои е 
основан. 

Во состав на Републичкиот комитет за труд е 
Републичкиот инспекторат за труд. 

Член 16 
Републичкиот комитет за здравство и социјал-

на политика ги врши работите што се однесуваат 
на здравствената и социјалната заштита, производ-
ството на лекови и отрови, снабдувањето со лекови, 
санитетски уреди и материјали; заштитата на ж и -
вотот и здравјето на луѓето од заразни болести чие 
спречување и сузбивање е од интерес за Републи-
ката; заштитата на здравјето на луѓето од јонизи-
рачки зрачења, од загадување на воздухот; здрав-
ственото осигурување; стручното усовршување на 
кадрите во областа на здравствената и социјалната 
заштита, како и с о ц и ј а л и з а ц и ј а т а на здравстве-
ните работници со висока подготовка; заштитата 
на младината; детската заштита; посебната заш-
тита на борците од НОВ, воените инвалиди и 
семејствата на паднатите борци од Илинденското 
востание и другите национално-ослободителни бор-
би на Македонија; заштитата на борците за де-
мократски права и слободи на учесниците во Ан-
тифашистичката борба и на жртвите од фашис-
тичкото насилство; заштитата на цивилните инва-
лиди од војната и другите инвалиди; семејството 
и старателството; ја следи материјалната основа на 
здравството, социјалната и детската заштита, како 
и развојот на мрежата во областа на здравството 
и социјалната заштита. 

Во состав на Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика се: 

— Републичката управа за прашањата на бор-
ците и воените инвалиди и 

— Републичкиот санитарен инспекторат. 

Член 17 
Републичкиот комитет за образование и наука 

ги врши работите што се однесуваат на воспитува-
њето и образованието, вклучувајќи го и високото 
образование; усовршувањето на наставничките кад-
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ри, стручните називи и академските степени, нос-
трификацијата на свидетелства и дипломи добиени 
во странство, издавањето на учебници; евиденција-
та на културно-просветната, научната и̂ техничка-
та соработка со странство; ги следи и ' проучува 
прашањата на организацијата и развојот на вос-
питувањето и образованието, на науката и науч-
но-истражувачката работа, на техничката и физич-
ката култура; ги следи и проучува прашањата на 
воспитувањето и образованието на децата на на-
шите работници и на работниците н^ работа во 
странство; ја следи состојбата на спортската и 
спортско-рекреативната активност на организации-
те за физичка култура и другите самоуправни ор-
ганизации и заедници и предлага мерки за уна-
предување на физичката култура, физичкото и 
здравственото воспитување во училиштата и дру-
гите установи за воспитување и образование; го сле-
ди развојот на врвниот спорт и врвните спортски 
достигања; ги следи активностите во областа 
на физичката култура што произлегуваат од со-
работката со странство, ја следи материјалната 
основа на воспитувањето, образованието, науката, 
техничката и физичката култура, како и развојот 
на мрежата на организациите на здружениот труд 
во овие области и го следи движењето и потреби-
те од стручни кадри во овие области; врши вери-
фикација на училиштето за средно образование, 
како и работите на просветната инспекција од 
надлежност на Републиката. Ѓ 

Во состав на Републичкиот комитет за обра-
зование и наука се: 

— Републичкиот педагошки совет и 
— Републичката комисија за физичка култура. 

Член 18 ; 
Републичкиот комитет за култура ѓи врши ра-

ботите што се однесуваат на заштитата на , спо-
мениците на културата и природните реткости; му-
зејската, архивската и библиотекарската дејност; 
издавачката дејност; филмот, сценско-уметничките 
и другите културни дејности; изградбата на јавни 
споменици; културните дејности на Народностите 
и етничките групи; ја следи материјалната основа 
на културата, како и развојот на мрежата на ор-
ганизациите на здружениот труд и другите орга-
низации во областа на културата; ги следи и про-
учува прашањата од овие области и нивниот раз-
вој, како и потребите од стручни кадри во областа 
на културата; дава предлози и мислења од значе-
ње за развојот и унапредувањето на културата. 

Член 19 
Републичкиот комитет за меѓународни односи 

ги врши работите што се однесуваат на оствару-
вањето, развивањето и унапредувањето на меѓуна-
родната соработка; следењето и проучувањето на 
прашањата од областа на надворешната политика, 
ги следи и проучува прашањата што се однесуваат 
на почитувањето на правата на деловите на ма-
кедонскиот народ што како национално малцин-
ство живее во соседните земји и за Македонците 
во другите земји; разгледува прашања за разви-
вање на соработката со организации на други 
држави и со меѓународни органи и организации 
и им дава мислење и предлози по тие прашања на 
Собранието на СВМ и на Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ; врши стручни и други работи 
во врска со односите со странство и предлага мер-
ки за остварување на политиката во оваа област. 

[ 

Член 20 
Републичкиот комитет за информации ги врши 

работите што се однесуваат на печатот, радиото, 
телевизијата и другите средства за јавно инфор-
мирање; информирањето на странската јавност, на-
шите сонародници во странство и работниците на 
привремена работа во странство за животот и раз-
војот на Републиката, дејноста и странските ин-
формативни установи и странските новинари на 

територијата на Републиката; ти следи и проучува 
прашањата од областа на јавното информирање, 
како и прашањата на организацијата на средства-
та за јавно информирање; ја следи материјалната 
основа на информативната дејност, како и раз-
војот на мрежата на средствата за јавно инфор-
мирање; се грижи за редовно известување на ј ав -
носта за работата на Собранието на СВМ и дру-
гите републички органи. 

Член 21 
Републичкиот комитет за законодавство и ор-

ганизација ги врши работите што се однесуваат 
на следењето и проучувањето на правниот систем; 
давање мислење и предлози на Собранието на 
ОРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМј 
републичките органи на управата, републичките 
организации и другите органи на Републиката по 
прашањава од интерес за единството на правниот 
систем; обезбедување методолошко единство за 
усогласување на прописите и другите општи акти 
со Уставот и законите; давање мислења и предло-
зи по прашањата од значење за изградбата на 
републичкото законодавство; објавување на про-
писите на републичките органи на управата, рег 
публичките организации и други републички ор-
гани и организации во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република (Македонија", проучување 
на одделни правни прашања за потребите на Со-
бранието на СРМ и на Извршниот совет. 

Републичкиот комитет за законодавство и орг-
а н и з а ц и ј а ги врши работите што се однесуваат 
на следењето и проучувањето на самоуправува-
њето во општините; следењето и проучувањето на 
прашањата во врска со самоуправните интересни 
заедници и месните заедници; следењето на сос-
тојбите и појавите во областа на организацијата и 
методот на работа на управата и на прописите за 
органите на управата и за канцелариското работе-
ње на органите на управата; врши определени 
работи во областа на изборниот систем; управната 
постапка; решавањето во втор степен кога за тоа 
не е надлежен друг републички орган на упра-
вата; ја следи законитоста на прописите и општи-
те акти на општините, организациите на здружениот 
ТРУД, самоуправните интересни заедници и други-
те организации и заедници од општ интерес за Ре-
публиката кога тоа не спаѓа во делокруг на друг 
републички орган на управата; ги врши работите 
на управната инспекција од надлежност на Ре-
публиката; ги врши работите што не спаѓаат во 
делокруг на друг републички орган на управата. 

Во состав на Републичкиот комитет за зако-
нодавство и организација е Републичкиот упра-
вен инспекторат. 

Член 22 
Работите од делокругот на републичкиот ко-

митет, во рамките на овластувањата утврдени со 
закон, ги врши републичкиот комитет на седни-
ца и претседателот на комитетот. 

Претседателот на републичкиот комитет доне-
сува прописи и презема мерки за кое е овластен 
со закон и со друг пропис. 

Член 23 
Републичкиот завод за општествено планира-

ње ги врши работите што се однесуваат на проучу-
вањето на состојбата и развојот на стопанството и 
општествените дејности; изготвувањето на долго-
рочни и среднорочни општествени планови на Ре-, 
публиката; изготвување анализи за остварување 
на целите и задачите утврдени со општествените 
планови на Републиката; ги оценува можностите за 
остварување на општествените планови; ги следи 
тековните движења во стопанството и општестве-
ните дејности и изготвува извештаи и анализи 
за тие движења; предлага преземање мерки од 
областа на тековната политика; ги следи извршу-
вањата на обврските на Републиката преземени 
со општествениот план на Југославија, со општес-
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твениот план на СРМ и со други договори и пред-
лага мерки за остварување на овие обврски; врши 
и други стручно-научни истражувања што се од 
интерес за утврдување на политиката на долго-
рочниот и среднорочниот развој и во врска со ме-
тодологијата на планирањето. 

Член 24 
Републичката комисија за културни врски со 

странство ги врши работите што се однесуваат на 
одржувањето, развивањето и унапредувањето на 
меѓународната соработка на Републиката во об-
ласта на културата, образованието и науката; го 
следи развојот на културната соработка на СФРЈ 
со странство, како и соработката на Републиката 
со органи и организации на одделни држави и со 
меѓународни органи и организации и ги коорди-
нира и усогласува активностите во оваа област; ги 
изготвува предлозите од Републиката за конвен-
циите и програмите за културна соработка на 
СФРЈ со одделни земји; предлага организирање 
на посебни културни акции и манифестации во 
земјата и во странство и го следи, координира и 
помага нивното спроведување; 'непосредно органи-
зира и спроведува одделни културни активности 
и манифестации во странство и во Републиката. 

Републичката комисија за културни врски со 
странство има својство на општествено правно лице. 

Член 25 
Републичката комисија за односи со верските 

заедници ги врши работите што се однесуваат на 
правната положба на верските заедници, како и 
работите во врска со односите меѓу државата и 
верските заедници. 

Член 2Ј6 
Републичката геодетска управа ги врши ра-

ботите што се однесуваат на премерот и катаста-
рот на земјиштето; водењето на техничката архи-
ва на оригиналните планови и другите податоци 
за извршените геодетски работи и нивното чува-
ње и одржување; се грижи за изведување на гео-
детските работи според пропишаните основи и нор-
мативи. 

Член 27 
Републичките органи на управата вршат и оп-

ределени работи од областа на народната одбрана 
и општествената самозаштита утврдени со посебен 
пропис. 

II. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И НИВЕН 
ДЕЛОКРУГ 

1. Републички организации 

Член 28 
Определени стручни и други работи во рам-

ките на правата и должностите на Републиката 
со примена на научни и стручни методи вршат 
следниве републички организации 

1. Републички завод за статистика; 
2. Републички завод за меѓународна научно-

техничка соработка; 
13. Републички хидрометеоролошки завод; 
4. Републички завод за судски вештачења во 

областа на финансиите, материјалното работење 
и сообраќајот; 

6. Републички завод за информатика и 
6. Архив на Македонија. 

2. Делокруг на републичките организации 

Член 29 
Републичкиот завод за статистика ги врши 

работите што се однесуваат на проучувањето, уна-
предувањето, организирањето и спроведувањето на 
статистичките истражувања, планот на статистич-
ките истражувања од интерес за целата земја и 

од интерес за Републиката; изготвување на нацрт 
на план за статистичките истражувања;, врши над-
зор во врска со статистичките истражувања од ин-
терес за целата земја и Републиката што ги вршат 
статистичките органи и организации во Републи-
ката и со собирањето и обработката на статистич-
ките и други податоци од интерес на Република-
та; укажува стручна помош на органите и органи-
зациите што се задолжени да даваат податоци за 
статистичките истражувања. 

Член 30 
Републичкиот завод за меѓународна научно-

техничка соработка ги врши работите што се од-
несуваат на научно-техничката помош и соработ-
ка со странство, научно-техничката помош и со-
работка со органите и организациите во земјата; 
врши координација во научно-техничката сора-
ботка во Републиката и презема мерки за унапре-
дување на оваа соработка. 

Републичкиот завод за меѓународна научно-
техничка соработка има својство ,на општествено 
правно лице. 

Член 31 
Републичкиот хидрометеоролошки завод ги вр-

ши работите што се однесуваат на проучува-
њето и истражувањето на метеоролошките, хи-
дролошките и биометеоролошките појави и проце-
си и загаденоста на врнежите, воздухот, водите и 
почвата, како и проучување на методи за вештач-
ко влијание на времето; собира, обработува и обја-
вува метеоролошки, хидролошки и бжшетеоролош-
ки податоци; ја води и одржува документацијата; 
врши и други работи во областа на хидрометеоро-
лошката служба. 

Член 32 
Републичкиот завод за судски вештачења во 

областа на финансиите, материјалното работење и 
сообраќајот ги врши работите на судски вешта-
чења, експертизи и супер-вештачења, како и дру-
ги видови вештачења во случаите кога не постои 
специјализирана организација на здружениот труд 
или друг орган на управата и се грижи за унапре-
дување на работите на вештачењата; врши и други 
работи утврдени со закон. 

Член 33 
Републичкиот завод за информатика ги врши 

работите што се однесуваат на општествениот сис-
тем на информирање; условите за концептирање, 
проектирање, изградба, унапредување и развој на 
информатиката и на републичкиот информативен 
систем; ја следи состојбата и развојот на опремата 
за автоматска обработка на податоците; ја следи 
состојбата и се грижи за планско насочување и 
образование на кадрите и за развој на н а у ч н о и с -
тражувачката работа на подрачјето на информати-
ката; врши одредени работи на меѓународна со-
работка во областа на информатиката во соглас-
ност со единствените основи на општествениот сис-
тем на информирање на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, ја координира рабо-
тата во областа на информатиката меѓу републич-
ките, општинските и регионалните информативни 
системи; ги врши работите што се однесуваат на 
воведување на информационен потсистем за упра-
вата и воведување на информационо-документаци-
она дејност за потребите на републичките органи 
на управата; ја следи дејноста на автоматската об-
работка на податоците во републичките органи на 
управата; се грижи за спроведување на мерките за 
набавување, увоз и користење на средствата за 
автоматска обработка на податоците, комуника-
ции и репродукционен материјал за потребите на 
информатиката. 

Член 34 
Архивот на Македонија ги врши работите што 

се однесуваат на заштитата, евидентирањето, со-
бирањето, средувањето, обработувањето, стручното 
одржување, користењето и објавувањето на архив-
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ската граѓа од интерес за Републиката; !ги проучу-
ва општите прашања на организацијата, развојот 
и унапредувањето на архивската служба; врши 
и други работи утврдени со закон. 

Архивот на Македонија има својство на оп-
штествено правно лице. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 35 ! 

Републичкиот секретаријат за индустрија и 
Републичкиот комитет за енергетика продолжуваат 
со работа како Републички комитет за Енергетика, 
индустрија и градежништво со делокруг утврден 
со овој закон. ) 

Републичкиот инспекторат за парни ѕ котли, Ре-
публичкиот електроенергетски инспекторат, Репуб-
личкиот рударски инспекторат, Републр^чкиот гра-
дежен инспекторат продолжуваат со работа како 
Републички инспекторат за техничка инспекција 
како орган на управата во состав на Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и градежниш-
тво. ' 

Член 36 | 
Републичкиот секретаријат за општостопански 

работи и пазар и Републичкиот комитет за тури-
зам продолжуваат со работа како Републички ко-
митет за општостопански работи и пазар со дело-
круг утврден со овој закон. ј 

Дирекцијата за републички стоковни резерви ' 
и Републичкиот пазарен инспекторат јпродолжу-
ваат со работа како органи на управата во состав 
на Републичкиот комитет за општостопански ра-
боти и пазар. ! 

Член 37 ! 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство и Републичкиот комитет зџ водосто-
панство продолжуваат со работа како Републички 
комитет з а . земјоделство, шумарство, водостопан-
ство со делокруг утврден со овој закону 

Републичката управа за водостопанство, која 
е орган на управата во состав на Републичкиот 
комитет за земјоделство, шумарство и в!одостопан-
ство ги презема работите и на Републичкиот ин-
спекторат за водостопанство. ; 

Републичката управа за ветеринарна служба 
продолжува со работа како орган на управата во 
состав на Републичкиот комитет за зезкј одел ство, 
шумарство и водостопанство. \ 

Републичкиот инспекторат за земјоделство и 
Републичкиот инспекторат за шумарство продол-
жуваат со работа како Републички инспекторат за 
земјоделство и шумарство, како орган; на упра-
вата во состав на Републичкиот комитет за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство.; 

г 
Член 38 ' ! 

Републичкиот секретаријат за економски од-
носи со странство продолжува со работа! како Ре-
публички комитет за економски односи со стран-
ство со делокруг утврден со овој закон. ' 

Член 39 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и врс-

ки продолжува со работа како Републички коми-
тет . за сообраќај и врски со делокруг утврден со 
овој закон. 

Републичкиот инспекторат за пасишта, Репуб-
личкиот инспекторат за патен сообраќај, републич-
киот инспекторат за железници и жичарници и 
Републичкиот инспекторат за ПТТ и радио сооб-
раќа ј продолжуваат со работа како Републички 
инспекторат1 за сообраќај и врски како; орган на 
управата во состав на Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски. ; 

Член 40 ; 
Републичкиот секретаријат за урбанизам и Ре-

публичкиот комитет за заштита на човековата око-
лина продолжуваат со работа како Републички 
комитет за урбанизам и заштита на Човековата 
околина. 

Републичкиот урбанистички инспекторат про-
должува со работа како орган на управата во сос-
тав на Републичкиот комитет за урбанизам и заш-
тита на човековата околина. 

Член 41 
Републичкиот секретаријат за труд продолжу-

ва со работа како Републички комитет за труд со 
делокруг утврден со овој закон. 

Републичкиот инспекторат за труд продолжу-
ва со работа како орган на управата во состав на 
Републичкиот комитет за труд. 

Член 42 
Републичкиот секретаријат за здравство и со-

цијална политика продолжува со работа како Ре -
публички комитет за здравство и социјална поли-
тика со делокруг утврден со овој закон. 

Републичката управа за прашања на борците 
и воените инвалиди и (Републичкиот санитарен ин-
спекторат продолжуваат со работа како органи на 
управата во состав на Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика. 

Член 43 
Републичкиот секретаријат за наука и обра-

зование продолжува со работа како Републички 
комитет за образование и наука со делокруг утвр-
ден со овој закон. 

Републичкиот педагошки совет продолжува со 
работа како орган на управата во состав на Ре-
публичкиот комитет за образование и наука. 

Републичкиот комитет за физичка култура 
продолжува со работа како Републичка комисија 
за физичка култура во состав на Републичкиот 
комитет за образование и наука. 

Член 44 
Републичкиот секретаријат за култура продол-

жува со работа како Републички комитет за кул-
тура со делокруг утврден со овој закон. 

Член 45 
Републичкиот секретаријат за меѓународни од-

носи продолжува со работа како Републички ко-
митет за меѓународни односи со делокруг утврден 
со овој закон. 

Член 46 
Републичкиот секретаријат за информации про-

должува со работа како Републички комитет за 
информации со делокруг утврден со овој закон. 

Член 47 
Републичкиот секретаријат за законодавство и 

организација продолжува со работа како Републич-
ки комитет за законодавство и организација со 
делокруг утврден со овој закон. 

Републичкиот управен инспекторат продолжу-
ва со работа како орган на управата во состав на 
Републичкиот комитет за законодавство и орга-
низација. 

Член 48 
Новооснованите републички органи на управа-

та и републички организации почнуваат со работа 
на 28 април 1982 година. 

Член 49 
Се овластува Извршниот совет на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија да из-
врши распределба и пренесување на средствата и 
инвентарот од републичките органи на управата и 
републичките организации што преминуваат во де-
локругот на новооснованите републички органи на 
управата и републичките организации. 

; Член 50 
Републичкиот орган на управата и републич-

ката организација во чиј делокруг преминуваат 
работите од републичките органи на управата и 
републичките организации кои престануваат со ра-* 
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бота, ги преземаат раководните и другите работ-
ници кои работеле во тие органи со денот на поч-
нувањето со работа. 

Распоредувањето на преземените работници ќе 
се врши во согласност со општиот акт за органи-
зација и работа и општиот акт за систематизација 
на работите и задачите. 

Раководните и другите работници кои не ќе 
бидат распоредени согласно со став 1 на овој член, 
ги остваруваат своите права к а ј органот, односно 
службата што ќе ја определи Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 51 
Општите акти за организација и работа и оп-

штите акти за систематизација на работите и за-
дачите во републичките органи на управата и во 
републичките организации ќе се донесат најдоцна 
во рок од три месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Член 52 
Со денот на почнувањето со работа на новоос-

нованите републички органи на управата и репуб-
личките организации се преземаат и несвршените 
работи од органите и организациите во чиј дело-
круг биле тие. 

Член 53 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за републичките органи на 
управата („"Службен весник на СРМ" број .15/7®) 
и член 180 од Законот за водите („Службен весник 
на СРЖ" број 6/81). 

Член 54 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

93. 
\ Врз основа на член 376, став /1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИ И 
ДРУГИ ФУНКЦИОНЕРИ ШТО РАКОВОДАТ СО 
РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СО 
РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ СЕ ИМЕНУ-
ВААТ ОД РЕДОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за определување н ^ ре-
публички секретари и други функционери што 
раководат со републички органи на управата и со 
републички организации кои се именуваат од ре-
дот на членовите на Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 215 март 198!2 година. 

Бр. 08-7(23 
25 март 1982 година 

Скопје 
[Претседател 

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

Претседател 
, на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕ-
ТАРИ И ДРУГИ ФУНКЦИОНЕРИ ШТО РАКО-
ВОДАТ СО РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРА-
ВАТА И СО РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ 
СЕ ИМЕНУВААТ ОД РЕДОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Од редот на членовите на Извршниот совет на 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија се именуваат републичките секретари, прет-
седателите на републичките комитети и директо-
рот на Републичкиот завод за општествено пла-
нирање. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

94. 
Врз основа на член 338 алинеја 9, а во врска 

со член 343 став 1 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничка сед-
ница на сите собори, одржана на 25 март 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛОВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Деловникот на Собранието на Социјалис-

тичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" број 37/75 и 15/78), по членот 19 се до-
дава нов член Ш9-а, кој гласи: 

„Член 19-а 
Делегатот кој од страна на Собранието е де-

легиран односно определен да учествува во рабо-
тата на други органи, организации и тела, како тд 
претставникот на општествената заедница што го 
делегирало Собранието во самоуправните органи-
зации и заедници, должни се согласно со начелата 
на делегатскиот систем, да постапуваат во соглас-
ност со овластувањата, насоките и ставовите од-
носно со политиката што ја утврдило Собранието и 
да го известуваат, по негово барање или кога сами 
тоа ќе го оценат, за својата работа во органот, ор-
ганизацијата односно телото во кои се делегирани. 

Делегатот и претставникот на општествената 
заедница од став 1 на овој член можат да бараат 
од Собранието, соборите и нивните работни тела 
во чиј делокруг спаѓаат прашањата за кои се 
делегирани, да заземат став по тие прашања", у 

Член 2 
Во член 52 став 1 се менува и гласи: 
„Делегатот е должен да ја чува државната, 

службената, воената и деловната тајна (тајна)". 
Во ставовите 2, 3 и 4 зборовите „државна та ј -

на" се заменуваат со зборот „тајна". 

Член 3 
Во член 54 ставовите 2 и 3 се заменуваат со 

нов став 2 кој гласи: 
„Говорите на делегатите одржани на македон-

ски јазик на заедничка седница на сите собори на 
Собранието, на седниците на соборите или на сед-
ниците на работните тела на Собранието и на со-
борите, по барање, се преведуваат на албански 
односно на турски јазик". 
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Член 4 
Член 76 се менува и гласи: 
„Претседателот на Собранието се избира за 

време од една година и може да биде избиран на ј -
многу уште еднаш на истата функција во текот 
на . траењето на мандатниот период на Собранието. 

Потпретседателот на Собранието се (избира за 
време од две години и може да биде избиран н а ј -
многу уште еднаш на истата функција1 во текот 
на траењето на мандатниот период на Собранието. 

Претседателите и потпретседателите! на собо-
рите на Собранието се избираат за вреке од две 
години и можат да бидат избирани најмногу уште 
еднаш на истата функција во текот нај траењето 
на мандатниот период на Собранието". ј| 

Член 5 I I 
Член 77 се менува и гласи: ; 
„Собранието има секретар што го именува Соб-

ранието по предлог од Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата. 

Секретарот на Собранието се именува за вре-
ме од четири години и може да биде; именуван 
уште еднаш на истата функција. : 

Секретарот на Собранието му помага на прет-
седателот на Собранието во подготовкиве и орга-
низирањето на заедничките седници нц сите со-
бори на Собранието и врши други работи утврде-
ни со овој деловник или што ќе му ги довери 
Собранието или претседателот на Собранието". 

Член 6 
Во член 78 точка 21 се бришат зборовите „и 

дава мислење на предлогот на финансискиот план 
за средства за редовна дејност на службите на 
Собранието". ј 

Член 7 : 
Во член 79 став 2 после зборот „учествуваат" 

се додаваат зборовите „претседателот нк Законо-
давно-правната комисија на Собранието". 

Член 8 I 
Во член 82 став 2 зборовите „заедничките сед-

ници на сите собори на Собранието и"ѓ и ставо-
вите 3 и 4 се бришат. [ 

Член 9 | 
Членовите 33, 84 и 85 стануваат членови 77-а, 

77-6 и 77-в. ј 
Член 10 1 

Во член 86 точка 4 зборовите „претседател и" 
и во точка 10 зборовите „секретар на Извршниот 
совет" се бришат. ј. 

Член 11 ј 
Во член 89 став 1 зборовите „Претседателот на 

Републиката, односно" се бришат. > 

Член 1'2 ! 
Во член 90 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Првата заедничка седница на сите собори на 

Собранието по конституирањето на новризбраното 
Собрание ја свикува претседателот на Собранието 
од претходното свикување, а до изборот на нов 
претседател, на неа претседава најстариот деле-
гат по години". ј 

Член 13 | 
Во член 95 став 1 после зборот „управата" 

запирката се брише и се додаваат зборовите „и на 
републичките организации", а зборовите „со кој" 
се заменуваат со зборовите „односно за; организа-
цијата со кои". : 

Член 14 
Во член 138 зборовите „претседател и" се 

бришат. 
ч Член 15 : 

Член 140 се менува и гласи: 
(„Предлогот за избор на членови на Извршниот 

совет Комисијата за прашања на изборите и име-

нувањата му го поднесува на Собранието заедно 
со мислењето на кандидатот за претседател на Из-
вршниот совет. 

'Предлогот од став 1 на овој член им се става 
на располагање на делегациите и на делегатите 
најдоцна петнаесет дена пред почетокот на седни-
цата на која се врши изборот". 

Член 16 
Во член 141 став 1 се менува и гласи: 
„Предлозите за именување функционери што 

раководат со републичките органи на управата и 
со републичките организации што ги именува Соб-
ранието на заедничка седница на сите собори, Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата 
му ги поднесува на Собранието преку претседате-
лот на Собранието заедно со мислењето на Изврш-
ниот совет". 

Член 17 
По член 142-а се додава нов член 142-6, кој 

гласи: 
„Член 142-6 

При конституирањето на Собранието по оп-
штите избори, Собранието најнапред избира прет-
седател и членови на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата по предлог од група од 
најмалку десет делегати". 

Член 18 
Во член 180 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Претседателите на постојаните работни тела 

се избираат за време од четири години". 

Член 19 
Член 182 се менува и гласи: 
„Работното тело од редот на своите членови 

определува заменик претседател кој го заменува 
претседателот во случај на негова спреченост или 
отсутност". 

Член 20 
По член 200 се додаваат шест нови члена кои 

гласат: 
„Член 200-а 

Поканата за седницата со предлогот на днев-
ниот ред и материј алите што ќе се разгледуваат 
на седницата, претседателот на работното тело им ' 
ги доставува на членовите на работното тело на ј -
доцна петнаесет дена пред денот на одржувањето 
на седницата. По исклучок, претседателот може да 
свика седница и во покус рок од петнаесет дена, 
а дневниот ред за таквата седница може да го 
предложи на самата седница. 

Член 200-6 
Претседателот на работното тело во рокот од 

член 200-а на овој деловник за свиканата седница 
го .известува Извршниот совет и претставникот на 
предлагачот за одделните прашања и предлози 
што работното тело ќе ги претресува. 

Член 200-в 
Записниците и извештаите од седницата на ра-

ботното тело ги потпишува претседателот на ра -
ботното тело. 

Член 200-г 
Иницијатива за внесување на одделни пра-

шања во предлогот на дневниот ред на седницата 
на работното тело можат да дадат другите работни 
тела на Собранието, работните тела на соборите, 
Извршниот совет, републичките органи на упра-
вата и републичките организации, општествено-
политичките и самоуправните организации и за-
едници. 

Член 200-д 
За прашањата што ги претресува работното 

тело, претресот може да заврши со прост премин 
на дневен ред или со донесување на заклучок и 
на Собранието односно на соборите на Собраниетд 
им поднесува извештај. 
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Член 200-ѓ 
Работното тело може да му предложи на Соб-

ранието односно на соборите на Собранието да го 
одложат претресувањето на одделно прашање што 

~ телото го разгледувало". 

Член 21 
Член 201 се менува и гласи: 
„Собранието ги има следните постојани ко-

мисии: 
1. Комисија за уставни прашања; 
2. Комисија за прашања на изборите и имену-

вањата; 
3. Комисија за меѓунационални односи; 
4. Комисија за информирање; 
5. Законодавно-правна комисија; 
6. Комисија за надворешно-политички праша-

ња и односи со странство; 
7. Комисија за претставки и предлози и 
8. Комисија за народна одбрана. 
Собранието може да формира и други посто-

јани комисии". 
Член 22 

Пред членот 229-а се става наслов кој гласи: 
„1. Комисија за уставни прашања". 

Во членовите 229-а, 2'2>9-б и 229-в кои стану-
ваат членови 121011-а, 201-6 и 201-в зборовите „Коми-
сија за следење на остварувањето на Уставот" се 
заменуваат со зборовите „Комисија за уставни пра-
шања". 

Член 23 
Член 2109 се менува и гласи: 
„За прашања на изборите и именувањата, во 

Комисијата за прашања на изборите и именувања-
та пет члена делегира Републичката конференција 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија, а во нејзината работа учествуваат и 
претседателот на Кадровската комисија на Изврш-
ниот совет и секретарот на службата за кадров-
ски прашања". 

Член 24 
По член 209 се додаваат два нови член 209-а и 

209-6 кои гласат: 
„Член 209-а 

Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата во состав само од членовите — делегати: 

— утврдува и на соборите им поднесува пред-
лози на прописи за личните доходи и за другите 
примања на делегатите и функционерите што ги 
избира или именува Собранието, како и на деле-
гатите и функционерите на кои им престанала 
функцијата и во рамките на законските овласту-
вања донесува поблиски прописи за нивното из-
вршување; 

— учествува во подготовките на самоуправни-
те спогодби со кои се уредуваат прашањата за 
личните доходи и другите примања на делегатите 
и на функционерите што ги избира или именува 
Собранието; 

— донесува поединечни решенија за личните 
доходи и за други примања на делегатите и на 
функционерите што ги избира или именува Соб-
ранието; 

— ја определува, во согласност со прописите и 
самоуправната спогодба, висината на дневниците, 
на трошоците за одвоен живот, на надоместокот за 
годишен одмор, на селидбените и другите тро-
шоци; 

— Ја определува висината на надоместокот на 
трошоците за учество во работата на членовите на 
работните тела избрани од редот на научните, 
стручните и јавните работници; 

— соработува со соодветните работни тела на 
Собранието на СФРЈ, собранијата на републиките 
и на автономните покраини врз утврдувањето на 
мерилата за определување на висината на лични-
те доходи и другите примања на делегатите и 
функционерите што ги избира и именува Собра-
нието; 

— се грижи за правилното користење на сред-
ствата предвидени за вршење на дејноста на Соб-
ранието и за неговите посебни намени; 

—• Ги разгледува условите за работа на деле-
гатите и на Собранието му предлага мерки за нив-
ното подобрување за поуспешно вршење на функ-
цијата делегат во Собранието и 

— ги известува надлежните собори на Собра-
нието за својата работа и за прописите што ги 
донела. 

Член 209-6 
Прописите што ги донесува Комисијата за 

прашања на изборите и именувањата според ов-
ластувањата од член 209-а на овој деловник се 
објавуваат -во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Член 25 
Во член 216 сврзникот „и" и точката се бри-

шат и се додаваат зборовите: „и Здружението на 
новинарите на Македонија". 

Член 26 
Во член 2:18 стаЕ 2 точката на крајот на прва-

та реченица се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите „од гледна точка на нивната усогласе-
ност со Уставот и правниот систем и од гледна 
точка на нивната правна обработка". 

Во став 3 точката се заменува со запирка и се 
додаваат зборовите „во смисла на став 2 од овој 
член". 

Член 27 
Насловот пред член 227 „9) Административна 

комисија" и членовите 2:27, 228 и 229 се бришат. 
} 

Член 28 
Насловот пред член 220-е ,Д0) Комисија за де-

ловнички прашања" и членовите 229-е, 229-ж, 229-3 
и 229-и се бришат. 

Член 29 
Член 2.54 Се менува и гласи: 
„Собранието учествува во склучувањето на до-

говори, општествени договори и самоуправни спо-
годби". 

Член 30 
Во член 260 став 2 се менува и гласи: 
„Одлуката, како извршен пропис, е акт на 

извршување и конкретизирање на одделни од-
редби на законот, ако е тоа определено со тој 
закон. 

Одлука како извршен пропис може да донесу-
ва Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата, ако е за тоа овластена". 

Член 31 
Член 262 се брише. 

Член 32 
Во член 264 став 2 се менува и гласи: 
„Заклучоците на Собранието, соборите и нив-

ните работни тела, ако тие така заклучат, се обја-
вуваат во гласилото на Собранието односно во 
„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Член 33 
Во член 273 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Ако предлогот за донесување на закон не е 

подготвен во согласност со одредбите на овој де-
ловник, претседателот на надлежниот собор, пред 
да им го упати на делегатите во соборот, ќе поба-
ра од предлагачот да го усогласи предлогот за до-
несување на закон со одредбите на овој деловник". 

Член 34 
Во член 274 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Извештаите на работните тела на соборите на 

Собранието што содржат амандмани на предлози 
на закони со кои се вршат измени: и дополнувања 
од поголем обем или од суштинско значење, како 
и извештаите што содржат пообемни и позначајни 
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мислења и предлози им се доставуваа^? на делега-
тите во соборот во рокот од став 1 на овој член"-

Ставот 2 станува став 3. 

Член 35 
Во член 280 став 1 се менува и г^аси: 
„Своите извештаи одборите му ги! доставуваат 

на претседателот на соборот,, кој им гр упатува на 
сите делегати во соборот, на предлагачот на за-
конот и на Извршниот совет, ако тој! не е пред-
лагач на законот и тоа најдоцна пет д&на пред де-
нот определен за одржување на седницата на со-
борот на која ќе се претресува предлогот за доне-
сување на закон". 

Член 36 
Во член 284 став 3 се менува и гласи: 
„Ако надлежниот одбор на соборот не се сог-

ласи со мислењето на Законодавно-правната коми-
сија на Собранието дадено по повод неговите пред-
лози, за тоа ќе го извести соборот кој,: во врска со 
спорното прашање, ќе заземе свој ста^". 

Член 37 , 
По член 293 се додава нов члеА: 293-а, кој 

гласи: 
„Член 293-а 

Ако се предлага донесување на з^кон за из-
менување и дополнување на закон кој повеќепа-
ти бил менуван или дополнував а тие Измени и до-
полнувања биле пообемни и од суштинска при-
рода или се предлагаат такви изменувања и до-
полнувања, предлагачот, по правило,; ќе поднесе 
предлог за донесување на интегрален текст на за-
кон (нов закон)". 

Член 38 
Во член 30 став 3 зборовите „овој Да изработи" 

се заменуваат со зборовите „за да ги има предвид 
при изработката на". 1 

Член 39 
Во член 360 став 1 алинеја 1 зборот „усвоиле" 

се заменува со зборот „утврдиле", а вјо алинеја 3 
зборовите „и ќе им го поднесат на надлежните , 
собори" се бришат. 

Член 40 
Во член 361 став (1 сврзникот „и+ се брише. 

Член 4/1 
Во член 362 се додава нов став 3 К°Ј гласи: 
„Извештајот му се доставува на [предлагачот 

на законот". 
Член 42 

Член 363 се менува и гласи: 
„Откако ќе го прими извештајот з4 резултати-

те од јавната дискусија, предлагачот наѓ законот ќе 
изготви предлог на закон при што ќе тџ има пред-
вид искажувањата на седницата на надлежните со- , 
бори на Собранието по нацртот на законот и мис-
лењата и предлозите што биле изнесени во јавна-
та дискусија. \ 

Кон предлогот на закон се прелага!; и извештај 
за резултатите од јавната дискусија, заедно со ста-
вовите на предлагачот на законот по мислењата и 
предлозите искажани во јавната дискусија". 

Член 43 
Во членовите 366 и 367 зборовите '„барање за 

донесување на автентично толкување"' се замену-
ваат со зборовите „барање за давање нЅа автентич-
но толкување". 

Член 44 
[По член 368 се додава нов поднаслов „7-а. Пос-

тапка за учествување на Собранието во -склучува-
њето на договори, општествени договори и само-
управни спогодби" со три нови члена &68-а, 3*68-6 
и 368-в, кои гласат: 

>,7-а. Постапка за учествување на Собранието 
во склучувањето на договори, општествени дого-
вори и самоуправни спогодби. 

Член 368-а 
Собранието учествува во склучувањето на до-

говори, општествени договори и самоуправни спо-
годби кога е тоа со закон определено или кога за 
тоа ќе одлучи собор на Собранието во чиј дело-
круг спаѓа прашањето што е предмет на догово-
рот, општествениот договор односно на самоуправ-
ната спогодба. 

Член 368-6 
Покрај овластените предлагачи на закони и 4 

други акти, иницијатива за склучување на дого-
вор, општествен договор и самоуправна спогодба 
можат да дадат и други органи, организации и за-
едници, кои, според Уставот, можат да бидат учес-
ници во општественото договарање и самоуправ-
ното спогодување. 

Иницијативата од став <1 на овој член, пред 
разгледувањето во надлежниот собор, ја разгледу-
ваат одборот на соборот во чиј делокруг спаѓа 
прашањето што е предмет на општественото дого-
варање односно на самоуправното спогодување и 
Законодавно-правната комисија на Собранието, ко-
ја утврдува дали постои уставен основ за учество 
на Собранието во склучувањето на општествениот 
договор односно самоуправната спогодба. 

Одборот на соборот и Законодавно-правната 
комисија на Собранието, по разгледувањето на 
иницијативата, му поднесуваат извештај на над-
лежниот собор со свои мислења и предлози. 

Член 368-в 
Ако надлежниот собор заклучи Собранието да 

учествува во склучувањето на договор, општествен 
договор или самоуправна спогодба ќе определи ра-
ботно тело на соборот што ќе учествува во под-
готвувањето на договорот, општествениот договор 
односно на самоуправната спогодба и, по постиг-
натата усогласеност со другите учесници, ќе му 
предложи на соборот текст на договорот, опште-
ствениот договор односно на самоуправната спо-
годба за усвојување. 

Ако со закон е пропишана обврска определе-
ни самоуправни организации и заедници да спро-
ведат постапка за општествено договарање или са-
моуправно спогодување, во која учесник е и Соб-
ранието, Извршниот совет ќе му предложи на Соб-
ранието склучување на таков општествен договор 
односно самоуправна спогодба. Ако надлежниот со-
бор на Собранието го прифати предлогот на Из-
вршниот совет, ќе го задолжи тој да учествува во 
подготвувањето и усогласувањето на текстот на 
општествениот договор односно на самоуправната 
спогодба и, по постигнатото усогласување со дру-
гите учесници, да му предложи на Собранието 
текст на општествен договор односно на самоуп-
равна спогодба за усвојување. 

Надлежниот собор може да определи работите 
од став 2 на овој член да ги врши работно тело на 
соборот. 

Надлежниот 'собор ги известува другите учес-
ници во општественото договарање односно само-
управното спогодување за заклучокот што го до-
нел по повод иницијативата за склучување на до-
говор; општествен договор односно самоуправна 
спогодба. 

Работното тело односно Извршниот совет опре-
делени да учествуваат во подготвувањето и усог-
ласувањето, ако оценат дека за тоа има потреба, го 
известуваат надлежниот собор на Собранието за 
текот на постапката за усогласување со укажу-
вање на неусогласените прашања и можат да ба-
раат надлежниот собор по тие прашања да заземе 
став". 

Член 45 
Член 370 се менува и гласи: 
„За претресот на извештај, анализа или друг 

материјал одборот му поднесува писмен извештај 
на соборот. 



25 март 11982 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА С Р И Бр. 13 — Стр. 22,7 

Во писмениот извештај одборот ги внесува 
своите констатации, предлози, мислења и сугестии, 
како и одделните издвоени мислења на неговите 
членови. 

Ако одборот заклучи, покрај писмениот извеш-
тај, неговиот претставник да поднесе и устен из-
вештај на седницата на соборот, усниот извештај 
ги содржи само основните податоци за претресу-
ваните прашања и подетално образложение на ста-
вовите на одборот. 

Претставшжот на подносителот на извештајот, 
анализата или на друг материјал може на сед-
ницата на одборот и на соборот да дава усни по-
јаснувања по нив". ^ 

Член 46 
Во член 371 став 2 се менува и гласи: 
„Статутите и самоуправните спогодби му се 

доставуваат и на Извршниот совет кој дава свое 
мислење по нив во рок од 30 дена од денот на 
приемот". 

Член 47 
По член 372 се додава нов член 372-а, кој 

гласи: * 
„Член 372-а 

Статутите и самоуправните спогодби претход-
но ги разгледува Законодавно-правната комисија 
на (Собранието од гледна точка * дали Собранието, 
според законот, е надлежно да дава согласност од-
носно да ги потврдува. Ако утврди дека Собра-
нието не е за тоа надлежно, ќе ја извести само-
управната организација односно заедница, како и 
работните тела на соборите и Извршниот совет на 
кои статутот односно самоуправната спогодба им 
биле доставени, а во таа смисла ќе им поднесе 
извештај и на надлежните собори". 

/ Член 48 
Во член 373 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Ако постојат различни мислења на надлеж-

ните одбори на соборите, на Законодавно-правната 
комисија на Собранието и на Извршниот совет, ќе 
се спроведе постапка за усогласување на тие раз-
лични мислења. Начинот на усогласувањето на раз-
личните мислења ќе го утврдат договорно претсе-
дателите на надлежните работни тела на соборите 
и на Законодавно-правната комисија на Собрание-
то со учество на овластениот претставник на Из-
вршниот совет". 

Член 49 
Во член 374 став 1 се менува и гласи: 
„Усогласените забелешки по статутот односно 

по самоуправната спогодба Законодавно-правната 
комисија на Собранието ќе и ги достави на орга-
низацијата што го донела статутот односно само-
управната спогодба и ќе и определи рок во кој 
да се изјасни по забелешките". 

Ставот 2 се заменува со два нови става 2 и 3, 
кои гласат: 

»„Кога одборите и Законодавно-правната коми-
сија, по приемот на статутот односно на самоуп-
равната спогодба, ќе утврдат дека организацијата 
односно заедницата постапила по ставените забе-
лешки во рок од 30 дена од приемот на актот ќе 
им поднесат на надлежните собори извештај и 
предлог на одлука за потврдување односно за да-
вање согласност на статутот односно на самоуправ-
ната спогодба. 

Кога одборите и Законодавно-правната коми-
сија ќе утврдат дека организацијата односно заед-
ницата не постапила по ставените забелешки, за 
тоа ќ е им поднесат извештај на надлежните ро-
бори". 

Член 50 
Во член 375 се додава нов став 1, кој гласи: 
„Во одлуката со која се дава согласност на 

статутот односно самоуправната спогодба се озна-
чуваат, одредбите на тие акти на кои се дава сог-
ласност". 

Ст а РО в и т е 1 и 2 стануваат ставови 2 и 3. 

Член 51 • 
По член 375 се додава нов поднаслов „9-а. Пос-

тапка за утврдување пречистен текст на закон" 
со два нови члена 375-а и 375-6, кои гласат: 

„9-а. Постапка за утврдување пречистен текст 
на закон. 

Член 375-а 
Ако во законот се вршат пообемни изменува-

ња и. дополнувања или ако се тие од правно-тех-
нички карактер или заради терминолошко усогла-
сување со Уставот, со системските закони и со 
правниот систем, предлагачот може да предложи 
да се утврди пречистен текст на законот. 

Ако оценат дека е тоа оправдано, надлежните 
собори на Собранието со законот ќе ја овластат 
Законодавно-правната комисија на Собранието да 
го утврди пречистениот текст на законот и да го 
објави во „Службен весник На Социјалистичка Ре-
публика Македонија" во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето на законот за изменување и до-
полнување на законот во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Пречистениот текст на законот го изготвува и 
на Законодавно-правната комисија на Собранието 
и го поднесува за утврдување предлагачот на за-
конот, односно од него овластениот орган во рок 
од десет дена од денот на објавувањето на законот 
за изменување и дополнување на законот. 

Член 375-6 
Ако се врши изменување и дополнување на 

закон за кој веќе бил утврден пречистен текст и 
објавен во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија", предлагачот ќе му поднесе 
на Собранието предлог за донесување на интегра-
лен текст на законот (нов закон)". 

Член 52 
Во член 376-а став 1 по зборот „соборите" се 

додаваат зборовите „и на Собранието" а на крајот, 
точката се заменува со запирка и се додаваат збо-
ровите „и тоа по нивно барање или по сопствена 
иницијатива, односно кога е тоа предвидено со 
програмата за работа на соборите". 

Член 53 
Во член 421 став 2 се менува и гласи: 
„Оставката на мнозинството членови на Из-

вршниот совет повлекува оставка* на целиот Извр-
шен совет". 

Член 54 
Во член 428 став 3 се менува и гласи: 
„Кога Извршниот совет ќе поднесе колективна 

оставка, Извршниот совет останува на должност до 
избррот на нов Извршен совет". 

Член 55 
Во член 441 на двете места се бришат зборо-

вите „претседателот и". 

Член 56 
Главата XXII. „СТРУЧНИ СЛУЖБИ НА СОБ-

РАНИЕТО" со членовите 494 до 498 се брише. 

Член 57 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието да утврди пречистен текст на Де-
ловникот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Член 58 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-711 Претседател 
25 март 1982 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 
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95. 

Брз основа на член 149 став 2 од Законот за 
избор на членови на делегациите и на делегатите 
во собранијата на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересни заедници 
(„Службен весник на СРМ" број 41/81)ј> Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија на 
одделни седници на Соборот на здружјениот труд, 
Соборот на општините и Општествено-Лолитичкиот 
собор, одржани на 25 март 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА {ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО 
СЕ ДЕЛЕГИРААТ ВО СОБОРОТ НАЈ ЗДРУЖЕ-
НИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 ! 
Во одлуката за определување нај бројот на 

делегатите што се делегираат во Соборат на здру-
жениот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен веснике на СРМ" 
број 4/82), по член 5 се додава нов чл}ен 5-а, кој 
гласи: \ 

\ 

„Член 5-а ) 

Делегатите во Соборот на здружениот труд од 
редот на членовите на делегациите на активните 
воени лица и на цивилните лица на ј служба во 
вооружените сили на СФРЈ, ги делегира Соборот 
на здружениот труд на Собранието на општина и 
Центар — Скопје". ! 

Член 2 ; 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
'РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-7*12 ј 
25 март 1982 година ! 

Скопје I 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, ѕСРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател ; 
на Соборот на општините, \ 

Блашко Јаневски, е. р. Ј 

Претседател 
на Општествено-политичкиот ј 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. ; 

36/81), Комисијата за кадровски и административ-
ни прашања на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, на седницата одржана на 8 
февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
I ; - - V 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-

КОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 
1. Надоместокот на трошоците за одвоен ж и -

вот од семејството, на работниците во републич-
ките органи на управата и во републичките орга-
низации и на функционерите и раководните работ-
ници што ги именува, односно назначува и разре-
шува од должност Извршниот совет се утврдува 
во износ од 3.000 динари месечно. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката на Комисијата за кад-
ровски и административни прашања, бр. 17-881/1 
од 7. IV. 1978 година („Службен весник на СВМ", 
бр. 18/78). 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија", а 
ќе се применува од денот на донесувањето. 

Бр. 17^319/1 
10 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Димитрова, е. р. 

96. 

Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за 
највисоките износи на патните, дневните и други-
те трошоци на работниците во републичките ор-
гани на управата („Службен весник на СРМ", бр. 

97. 
Врз основа на член 18 став 2 од Уредбата за 

највисоките износи на патните, дневните и други-
те трошоци на работниците во републичките орга-
ни на управата („Службен весник на СРМ", бр. 
36/81), Комисијата за кадровски и административ-
ни прашања на Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија, на седницата одржана на 8 фев-
руари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИШНАТА НА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН 

1. Надоместокот за зголемените трошоци за ис-
храна и ноќевање за работа на терен (теренски 
додаток) на работниците во републичките органи 
на управата и во републичките организации и на 
функционерите и раководните работници што ги 
именува односно назначува и разрешува од долж-
ност Извршниот совет изнесува дневно 50% од изно-
сот на дневницата. 

2. Теренскиот додаток во случај кога на тере-
нот не е организирана исхрана и ноќевање на ра-
ботникот, изнесува 75% °Д износот на дневницата. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на С1РМ", а ќе се применува од денот на до-
несувањето. 

Бр. 17-318/1 
10 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Вера Димитрова, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА • 

209. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

избор на членови на делегациите и на делегатите 
во собранијата на општествено-политичките заед-
ници и' на самоуправните нитересни заедници 
(„Службен весник на СРМ", бр. 4(1/81) и член 178 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ", бр. 8/79), Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 12 март 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ, СОСТАВОТ НА 
ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ГИ ДЕЛЕГИРААТ СОБРАНИ-
ЈАТА НА ОСНОВНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ПЕНЗИС-
КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕ-
ЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ВО ОДБОРОТ ЗА 
САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА САМОУПРАВ-
НАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКО-

ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
- Собранието на Самоуправната интересна заед-

ница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија (во натамошниот текст: Собрание на 
Заедницата) го сочинуваат 77 делегати од кои 44 
делегати од областа на стопанството, 6 делегати 
од работните луѓе во другите организации и заед-
ници, 5 делегати од работните луѓе што самостој-
но вршат дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓани, а од работните 
луѓе кои во вид на занимање вршат уметничка 
или друга културна, адвокатска или друга профе-
сионална дејност и работниците вработени ка ј нив 
и 22 делегати од корисниците на пензија и други 
права од пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 2 
Делегатите во Собранието на Заедницата од ре-

дот на членовите на делегациите на работниците 
во основните организации на здружен труд и дру-
гите организации и заедници, работните луѓе што 
самостојно вршат дејност со личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓани, како и 
работниците вработени ка ј нив, работните луѓе 
кои со личен труд самостојно во вид на занимање 
вршат уметничка или друга културна, адвокатска 
или друга професионална дејност и на корисни-
ците на пензија и други права од пензиското и 
инвалидското осигурување, ги делегираат собрани-
јата на основните заедници на пензиското и инва-
лидското осигурување за подрачјето на општината 
и тоа: 

1. Берово: 1 делегат од областа на стопанството, 
2. Битола: 5 делегати и тоа: 2 од областа на 

стопанството, 1 од самостојните занаетчии и угос-
тители, 1 од корисниците на старосна или семеј -
на пензија и 1 делегат од корисниците на инва-
лидска пензија, 

3. Демир Хисар: 1 делегат од областа на сто-
панството, 

4. Ресен: 1 делегат од областа на стопанството, 
б. Гостивар: 2 делегати и тоа 1 од областа на 

стопанството и 1 делегат од корисниците на ста-
росна или семејна пензија, 

6. Дебар: 1 делегат од областа на стопанството, 
7. Делчево; 1 делегат од областа на стопан-

ството, 

8. Кавадарци: 2 делегати и тоа 1' од областа 
на стопанството и 1 од корисниците на инвалидска 
пензија, 

9. Кичево: 1 делегат од областа на стопан-
ството, 

10. Кочани: 2 делегати и тоа 1 од областа на 
стопанството и 1 од корисниците на старосна или 
семејна пензија, 

11. Кратово: 1 делегат од областа на стопан-
ството, 

12. Крива Паланка: 1 делегат од областа на 
стопанството, 

13. Куманово: 3 делегати и тоа 1 од областа на 
стопанството, 1 од другите организации и заедни-
ци и 1 од корисниците на инвалидска пензија, 

14. Охрид: 3 делегати и тоа 1 од областа на 
стопанството, 1 од другите организации и заедни-
ци и 1 од корисниците 'на старосна или семејна 
пензија, 

15. Прилеп: 4 делегати и тоа 2 од областа на 
стопанството, 1 од другите организации и заедни-
ци и 1 од корисниците на старосна или семејна 
пензија, 

16. Крушево: 1 делегат од областа на стопан-
ството, 

17. Македонски Брод: 1 делегат од корисници-
те на старосна или семејна пензија, 

18. Пробиштип: 2 делегати и тоа 1 од областа 
на стопанството и 1 од корисниците на инвалидска 
пензиј а, 

19. Радовиш: 1 делегат од областа на стопан-
ството, 

20. Свети Николе: 1 делегат од областа на сто-
панството, 

,211. Скопје: 23 делегати и тоа: 11 од областа на 
стопанството, 2 од другите организации и заедници, 
1 од самостојните занаетчии и угостители, 2 од 
договорните осигуреници, 5 од корисниците на ста-
росна или семејна пензија и 2 од корисниците на 
инвалидска пензија, 

22. Струга: 2 делегати и тоа 1 од областа на 
стопанството и 1 од самостојните занаетчии и угос-
тители, 

23. Струмица: 2 делегати и тоа 1 од областа на 
стопанството и 1 од корисниците на старосна или 
семејна пензија, 

24. Валандово: 1 делегат од областа на сто-
панството, 

25. Тетово: 3 делегати и тоа 2 од областа на 
стопанството и 1 од корисниците на инвалидска 
пензија, 

26. Титов Велес: 4 делегати и тоа 2 од областа 
на стопанството, 1 од другите организации и за-
едници и 1 од корисниците на старосна или се-
мејна пензија, 

27. Гевгелија: 2 делегати и тоа 1 од областа на 
стопанството и 1 од корисниците на старосна или 
семејна пензија, 

28. Неготино: 1 делегат од областа на стопан-
ството, 

29. Штип, 3 делегати и тоа 2 од областа на сто-
панството и 1 од корисниците на старосна или се-
мејна пензија, 

30. Виница: 1 делегат од областа на стопан-
ството. 

Член 4 
Во Одборот за самоуправна контрола на Само-

управната интересна заедница на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија, од члено-
вите на делегациите од член 2 на оваа одлука се 
избираат вкупно 9 делегати од кои 7 делегати од 
областа на стопанството, 1 делегат од другите са-
моуправни организации и заедници и 1 делегат од 
корисниците на пензија и тоа: Битола: 1 делегат 
од областа на стопанството, Гостивар: 1 делегат од 
областа на стопанството, Куманово: 1 делегат од 
корисниците на пензија, Охрид, 1 делегат од ко-
рисниците на пензија, Прилеп: 1 делегат од облас-
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та на стопанството, Скопје: 1 делегат од областа 
на стопанството, Т. Велес: 1 делегат од Другите ор-
ганизации и заедници и Штип: 1 делегат од об-
ласта на стопанството. » 

Член 5 ! 
Собранијата на основните заедници на пензис-

кото и инвалидското осигурување кои ' делегираат 
повеќе делегати во Собранието на Заедницата со 
посебна одлука ќе ги определат делегациите од чиј 
состав се избираат делегатите за Собранието на 
Заедницата (делегатски единици). \ 

Член 6 ј 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен! весник на-
СЕМ". ; 

Бр. 01-667 | 
12 март 19в2 година | 

Скопје | 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 
I 

210. I 
Врз основа на член 44 од Законот за избор 

на членови на делегациите и на делегатите во со-
бранијата на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните ^интересни заедници („Службен 
весник на СВМ", бр. 441/81) и член 1ВДЈ од Стату-
тот на Самоуправната интересна заеднина на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија („Службен весник на СВМ", бр. 8 ;̂79), Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурувања на Маке-
донија, на седницата одржана на 12 ма^т 1982 го-
дина, донесе I 

О Д Л У К А | 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ (И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ) НА ИЗБОР-
НАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗ-
БОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
! 

Член 1 | 
Во изборната комисија за спроведување на из-

борите за делегати во Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензискотр к инва-
лидското осигурување на Македонија се ^менуваат: 

1. За претседател, Елена Поповска, раководител 
на група во Републичкиот секретаријат |за законо-
давство и организација, [ 

— за заменик, Лилјана Митевска, ј самостоен 
советник во Републичкиот секретаријат &а законо-
давство и организација; | 

2. За секретар, Благоја Марковски,1 самостоен 
стручен соработник во РСИЗ за социјална заш-
тита, | 

— за заменик, Величко Андреевски, советник 
во РСИЗ за социјална заштита; ; 

3. За член, Љупчо Мешков, советник во СИЗ 
на пензиското и инвалидското осигурувале на Ма-
кедонија, „ ! 

— за заменик, Благородна ТодоровСка, само-
стоен стручен соработник за нормативна дејност 
во Стручната служба на СИЗ на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија; 

4. За член, Трајче Стипцаров, началник во 
РСИЗ на здравството и здравственото осигурување, 

— за заменик, Јове Филевски, ш а ф на отсек 
во РСИЗ на здравството и здравственото осигуру-
вање; ' 

5. За член, Перо Гулевски, раководител на сек-
тор во РОИЗ за вработување, ј 

— за заменик, Гоко . Тагаси, раководител на 
одделение во, РСИЗ за вработување; ! 

(6. За член, Горѓи Чурлинов, началник во РСИЗ 
за општествена заштита на децата, 

— за заменик, Ружа Костовска, референт по 
нормативна дејност во РСИз за општествена заш-
тита на децата. 

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

Бр. 01-708/1 
12 март 19(82 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА З А ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
СООБРАЌАЈ 

211. 

Врз основа ца Одлуката на Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
железнички сообраќај, донесена на седницата од 
28. XII. 1981 година, со која се овластува секрета-
рот на Собранието да донесе Упатство за пресмету-
вање, уплатување и отстапување на придонесот од 
доходот воведен со Одлуката за воведување при-
донес од доходот и висината на стапката на придо-
несот на Републичката самоуправна интересна за-
едница за железнички сообраќај за финансирање 
на дел од трошоците на репродукцијата за нор-
мали услови на стопанисување на железнич-
киот сообраќај („Службен весник на СРМ", бр. 
43/81), секретарот на Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за железнички 
сообраќај донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, УПЛАТУВАЊЕ И ОТСТА-

ПУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ 

1. Пресметувањето, уплатувањето и отстапува-
њето на придонесот од доходот го вршат обврзни-
ците на придонесот според одредбите на Одлуката 
за воведување придонес од доходот и висината на 
стапката на придонесот на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за железнички сообраќај 
за финансирање на дел од трошоците на репродук-
цијата и за нормални услови на стопанисување во 
железничкиот сообраќај, според Правилникот за 
начинот на пресметувањето и уплатувањето на да-
нокот од доход на организациите на здружен труд 
(„Службен весник на СРМ", бр. 2/81), освен обра-
зецот „ОД" и според ова упатство. 

2. Придонесот се пресметува и се плаќа по об-
разецот „ПДЖ" — Пресметка на придонесот од до-
ходот на Републичката самоуправна интересна за-
едница за железнички сообраќај, кој е составен 
дел на ова упатство. 

3. Основицата за пресметувањето на придонесот 
ја сочинува основицата од која се пресметува да-
нокот од доход утврдена во образецот „ДД" — Прес-
метка на данокот од доход на организациите на 
здружен труд на територијата на СРМ за периодот 
од 1 јануари до 198 година. 

4. Привремената пресметка на придонесот во 
текот на годината ја утврдува обврзникот на при-
донесот кумулативно по образецот „ПДЖ" и ја 
доставува до Службата на општественото книговод-
ство во два примероци во периодите како што е 
предвидено во Правилникот за начинот на прес-
метувањето, уплатувањето и отстапувањето на да-
нокот од доход на организациите на здружен труд. 

5. Конечната пресметка на придонесот се утвр-
дува со завршната сметка на обврзникот по обра-
зецот „ПДЖ" — Пресметка, на придонесот од до-
ходот на Републичката самруправна интересна за-
едница за железнички сообраќај. 

6. Пресметувањето на отстапениот дел од го-
дишниот износ од придонесот ќе се врши според 
образецот „ОД" — Пресметка за утврдување на 
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данокот на доход што им се отстапува на органи-
зациите на здружен труд по основ на извоз за 
периодот од 1 јануари до 198 година. 

7. Средствата од придонесот се уплатуваат на 
собирна с-ка ка ј Службата на општественото кни-
говодство бр. 8412-64014. 

в. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 7 

Бр. 602 
9 март 1982 година 

Скопје 
Секретар, 

дипл. правник Никифор Цанцевски, е р. 

Образец „ПДЖ" 
П Р Е . С М Е Т К А 

на придонесот од доходот на РСИЗ за железнички 
сообраќај на организациите на здружен труд на 

територијата на СР Македонија за периодот 
од 1 јануари до 198—— година 

1 2 3 4 

1 Основица за пресметување 
на придонесот за железнич-
ки сообраќај (основицата од 
која се пресметува данокот 
од доход утврдена со обра-
зецот „ДД" за соодветниот 
пресметковен период) 
I. НАЧИН НА УТВРДУВА-

Њ Е /НА АКОНТАЦИЈА-
ТА НА ПРИДОНЕСОТ 

2 Основица ,од придонесот за 
1 месец фед. бр. 1 поделен 
со бројот на месеци од пос-
ледниот пресметковен пе-
риод) 

3 Аконтација на придонесот 
за месеците 198— 
година (ред. бр. 2 х пропиша-
на стапка: 100) 

4 Уплатена аконтација на 
придонесот за периодот 

198 г. 
5 Износ на вистински прес-

метаниот придонес за пе-
риодот од до 
198— година (ред. бр. 2х 
пропишана стапка х број на 
месеци за кои е утврдена 
обврска на придонес) 

6 ' Разлика за помалку упла-
тениот придонес во перио-
дот од до 
198— година (ред. бр. 5 ми-
нус ред. бр. 4) 

7 Разлика на повеќе уплате-
ниот придонес од до 

198— година (ред 
бр. 4 минус ред. бр. б) 
II. НАЧИН НА УТВРДУВА-

Њ Е НА КОНЕЧНИОТ 
ИЗНОС НА ПРИДОНЕ-
СОТ ПО ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА 

8 Износ на вистински пресме-
таниот придонес по ЗС за 
108— година (ред. бр. 1 х 
пропишана стапка) 

1 1 2 <2 1 
! 3 1 I 4 

9 Уплатена аконтација на 
придонесот за 1<98— година 

10 Помалку уплатен придонес 
по ЗС во 19(8— година (ред. 
бр. 8 минус ред. бр. 91) 

> 11 Повеќе уплатен придонес по 
ЗС за 198— година (ред. бр. 
9 минус ред. бр. 8) 

198— година. 
Директор, 

Раководител на 
сметководството, 

О г л а с е н д е л 

КОНКУРСИ 
Советот на РО Земјоделски факултет — Скоп-

је ООЗТ Институт за проучување на почвите — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
— едно лице во сите научни звања по агро-

хемија. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и согласно донесениот Правилник за утврду-
вање на критериуми за пополнување на настав-
ните, научните и стручните звања на РО Земјо-
делски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за проучување на почвите — 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 биографија 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. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при разгледувањето. (59') 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Во Крикурсот на ООЗТ — Економски ф а к у л -
тет —Скопје , објавен во „Службен весник на СРМ" 
број 5 од 119 февруари 1982 година потточката 

III. Избор на помлади асистенти по предметите: 
— Основи на сметководството (два асистента), 
— Политичка економија, 
— Математика за економисти (два асистента), 
— Стопанска статистика, 
— Политичка економија II, 

СЕ ПОВЛЕКУВА. 
Останатиот текст на Конкурсот останува во 

сила и понатаму. (84) 
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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 работ-
ните задачи со посебни овластувања и одговорнос-
ти — раководител на стопанско — сметководен се-
ктор 

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

— да имаат завршено висока или виша стручна 
подготовка од економски смер; 
. . — да имаат работно искуство о^ 3 години за 

самостојно работење; 
— да поседуваат морално-политички квалите-

ти. ! 

' Кандидатите со молбата да приложат: 
— доказ за стручна подготовка; ! 
— доказ за работно искуство; 
— уверение дека не се под истрага и 
— кратка биографија. : 
Конкурсот е отворен ЈЈ5 дена од ј денот на об-

јавувањето. Изборот ќе се изврши во рок од 10 
дена по завршувањето на конкурсот. 

Пријавените кандидати потребните документи 
за исполнување на бараните услови! да ги доста-
вуваат до Работничкиот совет на „Дрводекор" — 
Скопје, ул. „Ленинградска" ^р. 102д. | (80) 

Советот на ООЗТ Економски 'факултет — 
Скопје | 

р а с п и ш у в а ј 
К О Н К У Р С 

I. ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ПО ПРЕДМЕ-
ТИТЕ: 

— Политичка економија II (двај наставника), 
— Планирање на стопанството, 
— Одбрани технолошки процеси, I 
— Економика на трговијата (внатрешна и над-

ворешна) и 
— Финансиски систем на СФРЈ . : 
II. ИЗБОР НА АСИСТЕНТ ПО ПРЕДМЕТОТ: 
— Политичка економија I. 
Условите за избор се определени со Законот за 

високото образование и Статутот н^ Факултетот. 
Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот 

на Факултетот во рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот во „Службен весник на 
СРМ". ! 

Кон пријавата треба да приложи!: 
— диплома за завршено, високо, образование, 
— куса биографија и < 
— список на научни и стручни (трудови и по 

еден примерок од истите. 1 (81) 

Врз основа на член 20 и 21 од; Статутот на 
ЕМИЗ „Иднина" РО — Скопје, Задружниот совет 
на Задругата < 

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 завршено средно-техничко училиште, 
— да има шест години работно искуство и 
— да има организациони способности. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Некомплетираните молби нема да бидат земе-

ни .предвид и истите комисијата нема да ги раз-
гледува. Молбите заедно со документите да се дос-
тавуваат на следната адреса: 

ЕМ,ИЗ „Иднина" РО — Скопје, ул. „690" бб 
нас. „И Октомври" — за Конкурсната комисија. (82) 

Советот на РО Земјоделски факултет ООЗТ 
Институт за заштита на растенијата — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
— едно лице во сите стручни звања по зашти-

та на растенијата — фитопатологија. 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ, Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ и согласно донесениот Правилник за 
утврдување на критериумите за пополнување на 
наставните, научните и стручните звања во РО 
Земјоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за заштита на растенијата — Скопје. 

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

Пријавата, кусата биографија 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. 

Некомплетните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (83) 
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92. Закон за републичките органи на упра-
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209. Одлука за определување бројот, соста-

вот на делегатите што ги делегираат со-
бранијата на основните заедници на пен-
зиското и инвалидското осигурување и 
делегатските единици за избор на деле-
гати во Собранието и во Одборот за са-
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Изборната комисија за спроведување на 
изборите за делегати во Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија — — — — — — — 238 

211. Упатство за пресметување, уплатување 
и отстапување на придонесот од доходот 238 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


