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Уставот »на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТОНА-

РОДНА ОДБРАНА 

Се прогласува Законот за општонародна одбрана, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 јули 
1984 година. ' 

Бр. 08-2030 
17 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 

ГЛАВА I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој 4закон, во согласност со Законот за оп-

штонародната одбрана („Службен лист на СФРЈ" бр. 
21/82), како и оон-овите на системот на општонарод-
ната одбрана, се уредуваат: правата и должностите 
на работните луѓе и граѓаните, на основните и на 
другите организации на здружениот труд, месните 
заедници и другите самоуправни организации и за-
едници, општествено-политичките и други 'општестве-
ни организации и здруженијата на граѓаните и оп-
ште ственочполитичките заедници во остварување на 
системот на општонародната одбрана; организаци-
јата, подготовките и раководењето со територијална-
та одбрана; системот за набљудување и известување, 
врските за раководење и криптозаштитата, цивилна-
та заштита, приправноста и мобилизацијата; само-
заштитата во општонародната одбрана; обучувањето 
за општонародна одбрана, планирањето на општо-
народната одбрана и изработката и донесувањето на 
плановите за одбрана и плановите за други вонредни 
околности; усогласувањето на плановите и мерките 
на опште ствено-политичките заедници, организациите 
на здружениот труд и други самоуправни органи-
зации и заедници, општествсно-политичките и други 
општествени организации за функционирање и ра-
бота во војна, во непосредна воена опасност и во 
други вонредни околности; финансирањето на општо-

, народната одбрана; инспекцискиот надзор во облас-
та на општонародната одбрана,- организацијата и 
работата на судовите на честа и други работи што 
се од значење за организирањето и остварувањето на 
системот на општонародната одбрана во Социјалис-

тичка Република Македонија, а во случај на напад 
на земјава и организирањето и раководењето со оп-
штонародниот отпор. 

Со овој закон се уредува и остварувањето на 
правата и должностите на работните луѓе и граѓа-
ните, основните и други организации на здружениот 
труд, месните заедници и други самоуправни орга-
низации и заедници, опште ствено-политичките и дру-
ги општествени организации и здруженија на гра-
ѓаните и на општествено-политичките заедници во 
обезбедувањето на заштитата на општественото уре-
дување утврдено со Уставот на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија , (во натамошниот 
текст: устав), со кои се обезбедува единството ,на од-
бранбеносамозаштитниот систем. 

Член 2 
Во Социјалистичка Република Македонија (во на-

тамошниот текст: Републиката) работните луѓе и гра-
ѓаните, македонскиот народ и народностите, заради 
обезбедување на својот мирен развој и социјалис-
тичката изградба,. се организираат и подготвуваат 
да ја штитат и бранат слободата, независноста, суве-
ренитетот, територијалната це локу пн ост и со уставот 
утврденото општествено уредување и се решени, за-
едно со другите работни луѓе и граѓани, народи и 
народности на Југославија, со сите свои сили и сред-
ства, со вооружена борба и со други форми на оп-
штонароден отпор да се спротивстават на секој вид 
на агресија или вооружена одли друга .активност од 
која непосредно се загрозува независноста на земја-
та, суверенитетот, територијалната целокупно^ и оп-
штественото уредување утврдено со уставот. 

Член 3 
Општонародната одбрана во Републиката е един-

ствен систем на организирање, подготвување и ак-
тивно учество на- работните луѓе и граѓаните, на ос-
новните и другите организации на здружениот труд, 
месните заедници, самоуправните интересни заедни-
ци и други самоуправни организации и заедници, 
општествено-политичките и други општествени орга-
низации, општините и Републиката во одвраќањето 
и спречувањето на агресијата и другите опасности 
за земјата, во вооружена борба и други форми на 
општонародниот отпор, во заштитата и спасувањето 
на луѓето и материјалните и други добра и во 'из-
вршувањето на другите задачи од интерес за одбра-
на на земјата. 

Општонародната одбрана во Републиката е сос-
тавен дел на единствениот систем на општонародната 
одбрана на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија (во натамошниот текст: СФРЈ). 

Член 4 
Општонародната одбрана и општествената само-

заштита во Републиката се изградуваат и остваруваат 
врз единствени општествено-политички основи и ме-
ѓусебно се поврзани во остварувањето на заедничка-
та цел — одбрана на земјата и на општественото 
уредување утврдено со уставот. 

Основните и другите организации на здружениот 
труд, месните заедници, самоуправните интересни за-
едници и другите самоуправни организации и заед-
ници (во натамошниот текст: самоуправни организа-
ции и заедници), општествено-политичките и други 
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општествени организации, општините и Републиката 
обезбедуваат единство во остварувањето на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита во 
Републиката. 

Член 5 
Работните луѓе и граѓаните имаат право и долж-

ност да ја бранат земјата, да се организираат, под-
готвуваат и да учествуваат во остварувањето на оп-
штонародната одбрана, да се обучуваат за општо-
народна одбрана и за извршување на задачите во 
војна, во непосредна ©оена опасност и во други вон-
редни околности, да учествуваат во вооружената бор-
ба и во другите форми на општонаро динот отпор, 
во заштитата и спасувањето на луѓето и материјал-
ните и други добра од воени разурнувања, од еле-
ментарни и други несреќи и од други опасности во 
мир и во војна и да бидат /информирани за состој-
бата на подготовките за општонародна одбрана. 

Самоуправните организации и заедници, општи-
ните и Републиката се должни да обезбедат услови 
за остварување на правата и должностите на работ-
ните луѓе и граѓаните во областа на општонародната 
одбрана. 

Член 6 
Самоуправните организации и заедници, во сог-

ласност со уставот, Законот за општонародна одбра-
на (во натамошниот текст: Сојузен закон), овој за-
кон, плановите и одлуките на општините и Републи-
ката,. се организираат, подготвуваат и оспособуваат 
за работа и отпор во војна во непосредна воена опас-
ност и во други вонредни околности, ги организираат 
и мобилизираат сите свои човечки и материјални си-
ли за одбрана на земјата, обезбедуваат материјални 
и други услови за потребите на општонародната од-
брана и извршуваат други работи и задачи од инте-
рес за општонародната одбрана. 

Член 7 
Опште ствено-политичките организации се носи-

тели, организатори и наоочувачи на идејно-политич-
ките, морално-психолошките и други подготовки за 
остварување на политичкото и акционото единство 
на работните луѓе и граѓаните во јакнењето на од-
бранбената способност на Републиката и во оствару-
вањето на концепцијата и развивањето на системот 
на општонародната одбрана, ги негуваат и »развиваат 
слободарските традиции, братството и единството и 
социјалистичкиот патриотизам и ги мобилизираат си-
те сили во Републиката, а особено младината, во из-
вршувањето на задачите и организирањето на општо-
народната одбрана, во спроведувањето на подготов-
ките за одбрана, во водењето на вооружената борба 
и другите форми на отпор и во извршувањето на 
другите задачи од интерес за одбраната. 

Чттен 8 
Општествените организации и здруженијата на 

граѓаните спроведуваат подготовки за одбрана спо-
ред природата и карактерот на својата дејност, рабо-
тат врз оспособувањето на своите членови за актив-
но учество во општонародниот отпор и соработуваат 
со надлежните органи и организации во спроведу-
вањето на подготовките за одбрана на земјата. 

Член 9 
Општината, во рамките на своите права и долж-

ности утврдени со Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија (во натамошниот текст: Устав), со 
статутот на општината и законот и во согласност со 
основите на системот на општонародната одбрана ја 
уредува и организира општонародната одбрана, рако-
води со територијалната одбрана, цивилната заштита, 
и другите подготовки за одбрана на земјата и пре-
зема организациски, материјални и други потребни 
мерки за остварување на концепцијата и системот на 
општонародната одбрана на своето подрачје. 

Член 10 
Републиката, во рамките на своите права и долж-

ности утврдени со Уставот и законот и во согласност 
со основите на системот на општонародната одбрана 

ја уредува и организира општонародната одбрана, 
раководи .со територијалната одбрана, цивилната заш-
тита и другите подготовки за одбрана на земјата и 
презема организациски, материјални и други потреб-
ни мерки за остварување на концепцијата и систе-
мот на општонародната одбрана на својата тери-
торија. 

Член 11 
Самоуправните организации и заедници, опште-

ствено-политичките и други општествени организации 
и здруженијата на граѓаните, општините и Републи-
ката, со цел да обезбедат^ висок степен на готов-
ност и способност за одбрана на земјата, изработу-
ваат и донесуваат свои планови за одбрана и плано-
ви за други вонредни 'околности кои ги усогласуваат 
меѓусебно, оо плановите на органите на Федераци-
јата и со плановите на вооружените сили. 

Самоуправните организации и заедници, опште-
ствено-политичките и другите општествени организа-
ции и здруженијата на граѓаните, своите планови за 
одбрана и плановите за други вонредни околности 
ги усогласуваат меѓусебно и со плановите за одбра-
на и плановите за други вонредни околности на оп-
штината, односно на Републиката. 

Плановите за одбрана на општината и Републи-
ката мораат да бидат усогласени меѓусебно и со пла-
новите за одбрана на СФРЈ. 

Член 12 
Во случај на напад врз земјата, работните луѓе 

и граѓаните во Републиката, во земјата и во стран-
ство, Штабовите, единиците и установите на терито-
ријалната одбрана и цивилната заштита, органите на 
управувањето и другите органи на самоуправните 
организации и. заедници, органите на општествено-
политичк&те и другите општествени организации и 
органите Па општините и Републиката се должни 
веднаш по дознавањето и не чекајќи повик или на-
редба, да ги извршуваат своите права и должности 
во врска со одбраната на земјата и да постапуваат 
според својот воен распоред и плановите за одбрана. 

Во текот на подготовките за одбрана работните 
луѓе и граѓаните се запознаваат со задачите, мерките 
и постапките утврдени со плановите за одбрана и 
плановите за други вонредни околности, во обем кој 
е неопходен за нивното ангажирање. 

Член 13 
Територијалната одбрана, како дел на општона-

родната одбрана во Републиката и како составен дел 
на вооружените сили на СФРЈ, е најширока форма 
на организирање на работните луѓе и граѓаните во 
самоуправните организации и заедници, општините и 
Републиката за вооружен општонароден отпор, за-
ради заштита на независноста, суверенитетот, тери-
торијалната целокупност и со уставот утврденото оп-
штествено уредување. 

Член 14 
Цивилната заштита, како дел на општонародна 

одбрана и општествената самозаштита е најмасовна 
форма на организирање, подготвување и учество на 
работните луѓе и граѓаните, на самоуправните орга-
низации и заедници, опште ствено-политичките и дру-
ги општествени организации, општините и Републи-
ката во заштитата и спасувањето на луѓето и ма-
теријалните и други добра од воени разурнувања, 
елементарни и други несреќи и други опасности во 
мир и во војна. 

Член 15 
Самоуправните организации и заедници во рам-

ките на плановите за работа и развој, општините и 
Републиката во рамките на општествените планови, а 
во согласност со плановите за одбрана и плановите 
за други вонредни околности, го планираат развојот 
на општонародната одбрана и (Обезбедуваат средства 
потребни за остварување на подготовките за општо-
народна одбрана. 

Член 16 
Сојузот на комунистите во согласност со својата 

уставна одговорност, е основен двигател и носител 
на политичката и другите активности на сите опште-
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ствени фактори во развојот и изградбата на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита во 
мир, а во војна, во непосредна воена опасност или 
во , други вонредни околности се наоѓа на чело на 
борбата и на општонародниот отпор и како основна 
идејно-политичка сила ги насочува и координира 
сите фактори на општеството во остварувањето на 
општонародната . одбрана и општествената самозаш-
тита. 

Ако надлежните државни и самоуправни органи 
не се во можност да ги извршуваат своите задачи и 
работи на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита, работните луѓе и граѓаните ја продол-
жуваат борбата и отпорот против непријателот, а Со-
јузот на комунистите, со непосредна активност на 
своите членови, организациите и раководствата, го 
организира општонародниот отпор и раководи со не-
го и е носител на обновувањето и оспособувањето на 
државните и самоуправните органи за нивно успеш-
но функционирање. 

Член 17 
Организирањето и спроведувањето на подготов-

ките за општонародна одбрана и извршувањето на 
другите задачи и работи од зрачење за општонарод-
ната одбрана, се работи од општ интерес за Репуб-
ликата. \ 

Глава II 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ 
И ГРАЃАНИТЕ 

Член 18 
Покрај основните права и должности на работ-

ните луѓе и граѓаните во областа на општонародна-
та одбрана утврдени со Сојузниот закон, работните 
луѓе и граѓаните ги имаат и следниве права и долж-
ности: да бидат распоредени на соодветни должнос-
ти и задачи во вооружените сили и во другите фор-
ми на борба и отпор,- да набават одредени средства 
за спроведување на мерките за заштита и спасување 
и одредени резерви храна, и други средства; да го 
примат, чуваат и одржуваат оружјето, опремата и 
средствата на општонародната одбрана,- да се јаву-
ваат на поканите на (одредени органи и организации 
за вршење работи од областа на општонародната од-
брана; да ги известуваат надлежните органи за поја-
вите од значење за општонародната одбрана; да се 
обучуваат за општонародна одбрана, како и други 
права и должности утврдени со оној закон. 

Член 19 
Работни ге луѓе и граѓаните имаат право и долж-

ност да бидат распоредени на соодветни должности 
и задачи според своите способности, во вооружените 
сили, цивилната заштита, службата за набљудување 
и известуваРБе, самоуправните организации и заед-
ници, органите на општините и Републиката и дру-
ги организирани форми на општонароден отпор. 

Член 20 
Работните луѓе и граѓаните покрај средствата за 

лична и колективна заштита од шени дејства и од 
други опасности, кои се утврдени >со сојузни пропи-
си, имаат право и се должни да набават и одредени 
средства за спроведување на мерките за заштита и 
спасување, како и одредени резерви храна и друш 
средства неопходни за животот и за здравјето во 
услови на војна, непосредна воена опасност и друпц 
вонредни околности. 

Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија, според потребите го утврдува минимумот на 
средствата од став 1 на овој член. 

Член 21 
Работните луѓе и граѓаните се должни да го при-

мат, чуваат и одржуваат оружјето, опремата и сред-
ствата на општонародната одбрана кои им се довере-
ни согласно со нивните права и должности во општо-

народна одбрана и да ги вратат во исправна состојба 
на барање од надлежниот орган. 

Член 22 
Работните луѓе и граѓаните повикани од надле-

жен орган за извршување на задачите од областа на 
општонародната одбрана ое должни да се јават на 
органот, односно на самоуправната организација и 
заедница во местото ш во времето што се означени 
во поединечната покана или општиот повик и со 
себе да понесат предмети и исправи наведени во по-
каната; односно во повикот. 

Работните луѓе и граѓаните кои не ќе се јават 
на поканата и не ќе го оправдаат своето изостанува-
ње, а нивното присуство е неопходно, органот кој ги 
повикал може да поднесе барање до органот на уп-
равата за внатрешни работи присилно да ги приведе. 

Член 23 
Работните луѓе и граѓаните имаат право и долж-

ност, за податоците и појавите што се од значење за 
општонародната одбрана и општествената самозашти-
та за кои ќе сознаат или ги забележат, веднаш да го 
известат најблискиот центар за известување или ор-
ганот на управата за народна одбрана или органот 
за внатрешни работи, користејќи најпогоден начин и 
најбрзо средство. 

Член 24 
^Работните луѓе и граѓаните имаат право и долж-

ност да се обучуваат за вооружена борба и други 
видови на отпор, за заштита и спасување, како и за 
други задачи од областа на општонародната одбрана. 

Право и должност за обучување за општонарод-
на одбрана, под условите утврдени со овој закон, 
имаат сите работни луѓе и граѓани од навршени 15 
до навршени 60 години живот (мажи), односно до на-
вршени 55 години (жени), доколку се способни да по-, 
сетуваат обука. 

По исклучок од став 2 на овој член, право и 
должност за обучување за -општонародна одбрана 
имаат и учениците помлади од 15 години живот, до-
колку обучувањето за општонародна одбрана се ор-
ганизира и спроведува во рамките на наставната про-
грама во училиштата. 

Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија ќе пропише критериуми и постапка за оцену-
вање на здравствената способност на работните луѓе 
и граѓаните за посетување на обуката. 

Член 25 
Освен лицата определени со Сојузниот закон на 

обврска за учество во единиците и органите на ци-
вилната заштита не подлежат и работните луѓе и 
граѓаните распоредени во службата за набљудување и 
известување, единиците за врски, за раководење и 
стражарите во казнено-поправните установи и вос-
питно-поправните домови. 

Член 26 
Мајка што има дете помладо од десет години 

живот, по исклучок, по основ на работна обврска 
може да биде распоредена на задачи и работи над-
вор од местото на живеење, доколку за тоа време е 
обезбедена нега и чување на детето. 

Глава III 
ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД, САМОУП-
РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ, РАБОТНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ, ГРАЃАНСКО-ПРАВНИТЕ ЛИЦА И РА-
БОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО САМОСТОЈНО ВРШАТ ДЕЈ-
НОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА НА ТРУДОТ 

ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Права и должности на основните и други 
организации на здружениот труд 

Член 2-7 
Работниците во основните и во други (организа-

ции на здружениот труд (во натамошниот текст: ор-
ганизации на здружениот труд) имаат право и долж-
ност во рамките на својата редовна дејност да се ор-
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ганизираат и подготвуваат за општонародна' одбрана, 
за работа во војна, во случај на непосредна воена 
опасност и во други вонредни околности, да учеству-
ваат во одбрана на земјата и во заштитата и спасу-
вањето на луѓето, и материјалните и други добра од 
воени разурнувања, од елементарни и други несреќи 
и од други опасности во мир и во војна и да извр-
шуваат други задачи и работи од интерес за општо-
народната одбрана во согласност со уставот, законот, 
основите на плановите и на подготвителните мерки 
за одбрана на земјата, основите на подготовките на 
стопанството и општествените дејности за функцио-
нирање во војна, плановите за одбрана, плановите за 
други вонредни околности и одлуките на органите на 
општините и на Републиката. 

Член 28 
Работниците во организациите на здружениот 

труд во самоуправните општи акти ја уредуваат .орга-
низацијата и спроведувањето на подготовките за оп-
штонародна одбрана и го утврдуваат начинот на 
остварувањето на своите права, должности и одговор-
ности и делокругот и одговорноста на органот на 
управувањето, извршниот орган, работоводниот орган 
и на другите органи и тела во извршувањето на за-
дачите на општонародната одбрана во мир, војна, во 
случај на непосредна воена опасност и други вонред-
ни околности. 

Член 29 
Работниците во основната организација на здру-

жениот труд со самоуправна спогодба за здружу-
вање во работна организација, односно во сложена 
организација на здружениот труд или во други об-
лици на здружувањето на трудот и средствата, го 
уредуваат вршењето на работите на општонародната 
одбрана кои се од заеднички интерес за здружените 
организации, а особено: планирањето на развојот и 
финансирањето на подготовките за одбрана кои се 
од заеднички интерес; усогласувањето на изработка-
та и донесувањето на плановите за одбрана и пла-
новите за други вонредни околности; обезбедувањето 
на погонска енергија за производство во војна; заед-
ничките подготовки за премин на производство во 
војна и за вршење услуги; распоредувањето на де-
фицитарни стручни кадри; изградбата на засолниш-
тата; разместувањето; заедничките резерви во суро-
РИНИ, го тови производи, материјално-технички сред-
ства и други средства и нивното чување; обучувањето 
на единиците на територијална одбрана и специјали-
зираните единици на цивилната заштита и нивното 
вооружување и опремување и други прашања кои се 
од заеднички интерес за здружените организации. 

При утврдувањето на работите што се од заед-
нички интерес, основните организации на здруже-
ниот труд треба да ги земаат предвид особено техно-
лошката поврзаност на процесот на производство, од-
носно вршењето на услугите, нивната заедничка ло-
кација и значењето на нивната работа за општината, 
односно за Републиката. 

Член 30 
Во остварувањето на правата и должностите во 

областа на општонародната одбрана, организациите 
на здружениот труд за производство и вршење на ус-
луги во војна, во случај на непосредна воена опас-
ност и други вонредни околности и за извршување на 
други задачи од интерес за општонародната одбрана, 
се должни да обезбедат соодветни резерви на суро-
вини, репроматеријали и материјално-технички и дру-
ги средства и готови производи сразмерно на своите 
капацитети и човечки, материјални и други можнос-
ти во согласност со своите планови за одбрана и пла-
новите за други вонредни околности. 

Член 31 
Подготовките за производство и за вршење ус-

луги во војна и за извршување на други задачи од 
општонародна одбрана во организациите на здруже-
ниот труд се засноваат и врз општествените догово-
ри и самоуправните спогодби. 

Во случај да не се постигне согласност меѓу 
учесниците во општественото договарање, односно 
спогодување или доколку не се склучи општествен 
договор, односно самоуправна спогодба, задачите и 
работите од став 1 на овој член, се утврдуваат со 
одлука на извршниот совет на собранието на општи-
ната, односно на Републиката и со планот за одбра-
на на општината, односно на Републиката. 

Ако задачите поставени со одлуката од став 2 на 
овој член ги надминуваат капацитетот, човечките, 
материјалните и други можности на тие организа-
ции општината, односно Републиката, е должна да 
им обезбеди потребни средства за извршување на тие 
задачи за делот што ги надминува нивните мож-
ности. 

Член 32 
Со планот за одбрана на општината, односно на 

Републиката, може по исклучок да се определи ор-
ганизација на здружениот труд чија дејност во војна 
не е од значење за општонародна одбрана да се 
здружи со друга организација на здружениот труд, 
да ја промени дејноста и делумно или во потполност 
да престане со работа. 

Организацијата на здружениот труд, која според 
планот за одбрана на општината, односно на Репуб-
ликата престанува со работа, изработува план за од-
брана со кој се утврдуваат мерки и постапки за заш-
тита на луѓето, средствата и документацијата. 

Член 33 
Организацијата на здружениот труд која врши 

дејност и надвор од седиштето на организацијата, 
на подрачје на друга општина преку работни едини-
ци кои немаат својство на правно лице, е должна 
својот план за одбрана да го усогласи со планот за 
одбрана и со другите соодветни планови и одлуки 
на општината на чие подрачје се наоѓаат нејзините 
работни единици, да организира и спроведува подго-
товки за одбрана и работа во војна за тие работни 
единици, како и да обезбеди средства за општона-
родна одбрана и да извршува други работи и зада-
чи од интерес за општонародната одбрана. 

Ако со планот за одбрана на организацијата на 
здружениот труд од став 1 на овој член е одредено 
работната единица да престане или да се здружи со 
друга организација на здружениот труд од подрачје-
то на таа општина, нејзиниот план за одбрана се 
усогласува со планот за одбрана на општината на 
чие подрачје работната единица ја врши својата деј-
ност. 

Член 34 
Во војна, во случај на непосредна воена опасност 

и други вонредни околности, ако работничкиот совет 
или на него соодветниот орган на управување во 
организацијата на здружениот труд не е во можност 
да се состанува, работите од неговиот делокруг ги 
врши извршниот орган утврден со статутот на орга-
низацијата. 

Одлуките донесени по прашањата од надлежност 
на работничкиот совет или на него соодветниот орган 
на управување во организацијата, органот од став 1 
на овој член, ги поднесува на работничкиот совет на 
потврдување, штом тој ќе биде во можност да се 
состане. 

Член 35 
Организациите на здружениот труд во областа 

на стопанството, во спроведувањето на подготовките 
за општонародна одбрана особено обезбедуваат: 

1. Во индустријата, рударството и занаетчиство-
то — производство на артикли и вршење услуги од 
интерес за општонародната одбрана, суровини и ре-
проматеријали, техничка и друга документација и 
средства за производство и вршење услуги и обучу-
вање на кадри за вршење на своите задачи во војна, 
во непосредна воена опасност и други вонредни окол-
ности; 

2. Во енергетиката — подготвување и оспособу-
вање на електросшпанските објекти и уреди за про-
изводство, пренесување и дистрибуција на електрич-
на енергија; производство на нафта и нафтни дери-
вати; неопходни резервни делови, технички масла 
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и опрема за непречено функционирање на енергет-
ските објекти и заштита на објектите и уредите; под-
готовки за диференцирано снабдување со електрична 
енергија и за учество во спроведувањето на мерката 
затемнување; 

3. Во градежништвото — изградба, адаптација и 
оспособување на објекти и подрачја за потребите на 
општонародната одбрана; учество со вооружените си-
ли во инженериското обезбедувале, запречување, ру-
шење и изградба на комуникации и други објекти; 
спроведување на мерки за заштита и спасување и 
оспособување на градежната оператива за заштита на 
материјалните добра од уривање, за спасување на 
населението и материјалните добра од урнатини и за 
расчистување на урнатините; 

4. Во земјоделството и преработката на земјо-
делските производи, ветеринарството, шумарството и 
водостопанството — обработка на сите земјоделски 
површини за производство на основни производи за 
исхрана на вооружените сили и населението; созда-
вање суровини за прехранбената и другите гранки на 
индустријата; механизација и други средства и об-
јекти за земјоделско производство и преработка; заш-
тита на растенијата и производите од растително по-
текло; спроведување на превентивни мерки за здрав-
ствена и друга заштита на добитокот од заразни бо-
лести; контрола на намирници од животинско потек-
ло и обезбедување на потребни резерви на вакцини, 
лекови и друга ветеринарна опрема, експлоатација 
на шумите за потребите на општонародната одбрана 
и спроведување на мерки за заштита на шумите од 
болести и штетници, недозволено користење, пожари 
и други опасности; преземање мерки за р ади јаци оно-
хемиско-биолошка заштита на прехранбените произ-
води, добитокот, сточната храна растенијата и во-
дата; функционирање, одржување и заштита на хид-
ротехничките и водостопанските објекти и високите 
брани,- спроведување на заштитата од високи води и 

.поплави кои можат да настанат поради природна сти-
хија или поради рушење на високи брани и хидро-
системи од воени дејствија, а со цел за заштита на 
населението и материјалните и други добра,- учество 
во водоснабдувањето и заштита на вода од загаду-
вање ; 

5. Во сообраќајот и врските — превоз на луѓето 
и материјалните и други добра од значење за општо-
народната одбрана; приспособување на системот за 
врски за потребите на општонародната одбрана и 
функционирање и користење на врските за потребите 
на приоритетните корисници; развивање на комбини-
рана Употреба на различни средства на сообраќајот 
и врските; одржување и ремонт на транспортните 
средства, уредите и објектите од сите гранки на сооб-
ра!ќај10т и врските; неопходни резервни делови, по-
гонско гориво и мазиво; 

6. Во урбанизмот и етанбено-комуналните дејнос-
ти — спроведување на мерки за заштита и други 
мерки од интерес за општонародната одбрана при 
просторното и урбанистичко планирање, проектира-
ње и изработка на техничка и друга документација 
за изградба на населби, станбени и други објекти 
во мир и во војна; одржување, заштита и функцио-
нирање на комуналните уреди; резервен материјал за 
одржување и опрема на комунални објекти и инста-
лации; засолнување и заштита на техничката доку-
ментација, на комуналните објекти и постројки,- снаб-
дување на поголемите населби и градовите со вода; 
подготовки за учество во спроведување мерки за заш-
тита и спасување; 

7. Во прометот и угостителството — снабдување 
и исхрана на вооружените сили и населението со ос-
новни прехранбени и индустриски производи и со 
други потреби неопходни за живот и работа во вој-
на, во непосредна воена опасност и во други вонред-
ни околности; снабдување на суровини, репроматери-
јали и резеовни делови за работа на организациите 
на здружениот труд и другите организации и заед-
ници; снабдување со потребните резерви на основни 
и други поважни производи и откуп на земјоделски 
и други производи; спроведување на рационираното 

снабдување; подготовки за учество во спроведување-
то на мерката евакуација и згрижување на загрозени 
и настрадаш! граѓани,-

8. Во банкарството — кредитирање на потребите 
на општонародната одбрана,- заштита на паричните 
средства, хартии од вредност, и други вредности и 
организацијата и работата на банкарските органи-
зации во војна, во непосредна воена опасност и дру-
ги вонредни околности. 

Член 36 
Организациите на здружениот труд во областа 

на општествените дејности, во спроведувањето на 
подготовките за општонародна одбрана особено обез-
бедуваат : 

1. Во областа на здравството и социјалната заш-
тита — организација и работа на здравствената деј-
ност за примена на единствената воено-медицинска 
доктрина,- стручна обука на здравствени работници; 
учество во обучувањето на населението за укажува-
ње прва помош,- преземање на медицински мерки за 
заштита при употреба на радиолошко-хемиско-био-
ЈЈОШКИ средства и ' на мерки на превентивна меди-
цинска заштита; потребни резерви на лекови и са-
нитетски материјал и средства, крв и стабилни про-
дукти од крв,- заштита на здравствените објекти и са-
нитетските материјали и средства,- извршување на 
задачите за потребите на вооружените сили во врска 
со згрижувањето на повредените и болните и ука-
жување на други видови медицинска помош; здрав-
ствена заштита на населението; организација и рабо-
та на организациите во областа на здравството и 
организација и работа на организациите во областа 
на социјалната заштита и за згрижување на лицата 
кои ќе се најдат во. положба од социјална потреба; 

2. Во информативно-пропагандната дејност — 
подготвување на организациите за јавно информира-
ње за информативно-пропагандна дејност во војна, 
во непосредна воена опасност и други вонредни окол-
ности и нивно програмско, организациско и кадров-
ско оспособување: потребни уреди, машини, опрема, 
резервни делови и други материјали,- изнаоѓање и 
утврдување на разновидни организациски и други 
форми за морално-психолошко и политичко дејству-
вање и спротивставување на непријателската пропа-
ганда; информирање и подготвување на населението 
за општонародна одбрана и негово навремено извес-
тување за состојбите, воените 'опасности и за мерки-
те на органите на власта, самоуправните органи и 
другите органи и организации; 

3. Во областа на образованието и науката — 
програмско-организациско, материјално и кадровско 
приспособување и оспособување на образовните и 
научните организации за работа во војна, во непос-
редна воена опасност и други вонредни околности,-
подготовки и организација за примена на резултати-
те од научноистражувачка работа за потребите на 
општонародната одбрана; 

4. Во областа на културата — организационо и 
програмско подготвување на културните дејности за 
работа во војна, во непосредна ©пена опасност и дру-
ги вон седни околности и подготовки на мерки и пос-
тапки за заштита на културно-мсториските вред-
ности. 

Член 37 
Организациите на здружениот труд се должни да 

преземат соодветни мерки и постапки за заштита 
на материјалните и други добра од воените деј-
ствија. 

2. Посебни должности на организациите 
на здружениот труд 

Член 38 
Организациите на здружениот труд на барање на 

надлежниот орган на општината, односно на Репуб-
ликата се должни пред се да произведуваат предме-
ти, односно да вршат услуги кои се од посебно зна-
чење за општонародна одбрана. 

Меѓусебните права и должности на организа-
циите на здружениот труд и органот на чие барање 
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се произведуваат предмети, односно се вршат услу-
ги од став 1 на овој член, се уредуваат со договор. 

Доколку договорните странки од став 2 на овој 
член не постигнат спогодба, за спорното прашање 
решава посебна арбитража составена од три члена. 
По еден член од арбитражата определува секоја 
страна,, а третиот член го именува извршниот совет 
на собранието на општината, односно Републиката. 
Одлуката на арбитражата е извршна. 

Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија може да определи предмети и услуги кои се од 
посебно значење за општонародната одбрана на Ре-
публиката. 

Општинските, односно републичките органи кои 
можат да поставуваат барања за приоритетно произ-
водство и вршење услуги кои се од посебно значење 
за општонародната одбрана ги определува изврш-
ниот совет на собранието на општината, односно на 
Републиката, 

Член 39 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија ги утврдува организациите на здружениот труд 
што се од посебно значење за општонародна одбрана 
на Републиката и ги определува нивните посебни за-
дачи согласно со планот за одбрана на Републиката. 

Извршниот совет на собранието на општината ги 
утврдува организациите на здружениот труд што се 
од значење за општонародната одбрана на општина-
та и ги определува нивните посебни задачи согласно 
со планот за одбрана на општината. 

Член 40 
Организациите на здружениот труд што ги под-

готвуваат и извршуваат просторните и урбанистич-
ките планови и органите што ги подготвуваат и до-
несуваат тие планови, при изработката, донесувањето 
и извршувањето на тие планови се должни да поста-
пуваат во согласност со пропишаните мерки и со ба-
рањата од надлежните органи на општината, односно 
на Републиката, во поглед на потребите на општона-
родната одбрана и заштита од воени разурнувања. 

Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија ги пропишува мерките за одбрана и за заш-
тита од воени разурнувања што треба да ги содр-
жат просторните и урбанистичките планови и ги 
определува органите кои можат да поставуваат ба-
рања во едрела на став 1 на овој член. 

Член 41 
Н аучн о -и ст р ажу в ачк и те организации, факултети-

те и другите самоуправни 'организации и заедници и 
органите што се занимаваат со научно-истражувач-
ката и развојна работа и организациите, заедници-
те и органите што иницираат или финансираат ис-
тражувачки и развојни проекти, се должни да обез-
бедат во програмите за истражување и развој да се 
вклучат и истражувања од значење за општонарод-
ната 'одбрана што одговараат на предметот на истра-
жувањето. 

Организациите, заедниците и органите кои на 
територијата на Републиката организираат и вршат 
научни истражувања се должни на Републичкиот се-
кретаријат за народна одбрана и на другите органи 
определени со закон да им доставуваат податоци од 
своите програми за научно-истражувачката работа и 
развој на своите достигнувања и сознанија од облас-
та на истражувањето што се од значење за општона-
родната одбрана. 

Организациите, заедниците и органите што се за-
нимаваат со геодетска, геофизичка, геолошка, хид-
рометеоролописа и хидролошка дејност и со истра-
жување, се должни на Републичкиот секретаријат за 
народна одбрана и на другите надлежни органи да 
му ги стават на увид и даваат на користење подато-
ците со кои располагаат, а што се од значење за 
општонародна одбрана. 

Податоците од ставовите 2 и 3 на овој член Ре-
публичкиот секретаријат за народна одбрана и дру-
гите надлежни органи можат да ги користат исклу-
чително за потребите на општонародната одбрана. 

Член 42 
Органите на (општината и Републиката, надлежни 

за издавање на решенија за локации, урбанистички 
согласности и решенија за изградба на складови, 
пумпни станици и други објекти за сместување на 
запаливи течности и гас, како и складови и објекти 
за сместување на експлозивни материи, при издава-
њето на овие решенија се должни да прибават прет-
ходна согласност од општинскиот орган на управата 
за народна одбрана, односно од Републичкиот се-
кретаријат за народна одбрана. 

Член 43 
Во војна, во случај на непосредна воена опасност 

и други вонредни околности, за потребите на функ : 
ционирањето на органите на општината, 'односно на 
Републиката, за потребите на организациите на 
здружениот труд кои се од значење, односно од по-
себно значење за општонародна одбрана и за потре-
бите на единиците и Органите на цивилната заштита 
и службите за набљудување и известување, 'организа-
циите на здружениот труд се должни да им ги даг 
ваат на користење на овластените органи сите виде-
те моторни, превозни и специјални возила, градеж-
ни и инженерите машини, средства и уреди за врски 
и електронски средства, пловни објекти, пристаниш-
та, постројки и уреди наменети за пловидба, снабду-
вање, одржување и ремонт на пловните објекти, воз-
духоплови од сите видови и аеродроми, пумпни ста-
ници и складишта, згради, земјишта, јавачки, запре-
жен и товарен добиток, како и други потребни мате-
ријални средства. 

За потребите на единиците и (органите на цивил-
ната заштита и службата за набљудување и известу-
вање во војна, во случај на непосредна воена опас-
ност и други вонредни околности, организациите на 
здружениот труд се должни да даваат, покрај сред-
ствата од став 1 на овој член и одделни средства за 
работа, погонски материјал, храна, огрев и други 
средства. 

Организациите на здружениот труд од значење, 
односно од посебно значење за општонародната од-
брана за чии потреби се даваат средства од став 1 на 
овој член, ги утврдува извршниот совет на собрание-
то на општината, односно Републиката. 

Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија ќе ја пропише постапката за начинот на зема-
ње на 'средствата за потребите на корисниците од 
ставовите 1 и 2 на овој член, висината на надомес-
токот за доставување и користење, како и постапка-
та За утврдување на надоместот за оштетените, униш-
тените или исчезнати средства. 

3. Стопанска комора 

Член 44 
Стопанската комора ги поттикнува подготовките 

за одбрана на организациите на здружениот труд, 
склучувањето договори и самоуправни спогодби од 
областа на општонародната одбрана и развојот на 
научно-иетражувачката работа во организациите на 
здружениот труд во областа на општонародната од-
брана. 

Стопанската комора изработува свој план за од-
брана и план за други вонредни околности. 

4. Права и должности на самоуправните интересни 
заедници 

Член 45 
Покрај правата и должностите утврдени со Сојуз-

ниот закон, самоуправните интересни заедници во 
согласност со закон, одлуките и плановите на општи-
ната односно на Републиката донесуваат свои плано-
ви за одбрана и планови за други вонредни окол-
ности, ја приспособуваат својата организација за ра-
бота во воени услови, го утврдуваат развојот на под-
готовките за општонародна одбрана и општествена 
самозаштита, вршат одредени работи на подготовки-
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те за одбрана во областите за кои се основани, ја 
утврдуваат организацијата за работата на своите 
стручни служби во војна, во непосредна воена опас-
ност и други вонредни околности и вршат други 
работи и развиваат активности во остварувањето на 
општонародната одбрана. 

Одредбите од членовите 28, 29, 34, 35, 36 и 43 на 
овој закон сообразно се применуваат и на самоуправ-
ните интересни заедници. 

5. Права и должности на работните заедници 

Член'46 
Одредбите од членовите 28, 29, 34 и 43 на овој 

закон сообразно се применуваат и на работните за-
едници. 

6. Права и должности на граѓански правни лица и на 
работните луѓе што самостојно вршат дејност со 
личен труд со средства на трудот во сопственост 

на граѓани 

Член 47 
Одредбите од член 43 на овој закон се приме-

нуваат и на материјалните средства на граѓанско 
правните лица и на работните луѓе што самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства на трудот 
во сопственост на граѓани. 

Глава IV 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 48 
Работните луѓе и граѓаните во месната заедница 

во согласност со уставот, законот, одлуките и 'пла-
новите за одбрана и плановите за други вонредни 
околности на општината, се организираат и подгот-
вуваат за вооружена борба и други форми на општо-
народен отпор, за заштита и спасување на населе-
нието и материјалните и други добра, за задоволува-
ње на своите потреби и потребите на вооружените 
сиди во војна, (во непосредна воена опасност и во 
други вонредни околности, како и за извршување 
на други мерки и активности на општонародната 
одбрана и општествената самозаштита. 

Член 49 
Во месната заедница, работните луѓе и граѓани-

те, во рамките на своите права и должности во об-
ласта' на општонародната одбрана донесуваат: план 
за одбрана и план за други вонредни околности; го 
планираат развојот на општонародната одбрана во 
рамките на плановите за развој на месната заедни-
ца; се организираат, подготвуваат, обучуваат и оспо-
собуваат за водење вооружена борба и други облици 
на општонароден вооружен и невооружен отпор; 
образуваат штабови и единици на територијалната 
одбрана,- образуваат, .подготвуваат и оспособуваат 
единици, штабови и други органи на4 цивилната заш-
тита и се подготвуваат за спроведување на мерките 
за заштита и спасување на населението, материјал-
ните и други добра од воени разурнувања, елемен-
тарни и дру*и несреќи и други опасности,- се орга-
низираат и се подготвуваат за задоволување на ко-
мунални, занаетчиски, земјоделски, здравствени, со-
цијални, културни и други потреби во ©ојна, во не-
посредна воена опасност и во други вонредни окол-
ности; ја утврдуваат организацијата и задачите на 
органите и телата за работа во војна, во непосредна 
воена опасност или во други вонредни | околности; 
организираат и спроведуваат подготовки за мобили-
зација; се организираат и подготвуваат за спрове-
дување на мерките на приправност; организираат и 
спроведуваат обучување за општонародна одбрана; 
ја следат состојбата и прибираат податоци за опште-
ствено опасните појави и дејства и други податоци 
што се од значење зп општонародна одбрана и оп-
штествената самозаштита и ги доставуваат до цен-
трите за известување или други надлежни органи на 

општината; водат евиденција на работните луѓе и 
граѓаните, материјално-техничките и други средства 
од значење за извршување на работите и задачите 
на општонародната одбрана, вршат и други задачи 
и работи од областа на општонародната одбрана и 
општествената самозаштита. 

За време на војна, работните луѓе и граѓаните 
во месната заедница, во согласност со планот за од-
брана и мерките на општината и својот план за од-
брана, го организираат општонаро динот отпор и ра-
ководат со него, организираат заштита на населе-
нието и на материјалните добра од воени разурну-
вања и други опасности, ги мобилизираат сите сили 
и средства за потребите, на општонародната одбрана 
и извршуваат други задачи и работи од интерес за 
одбраната на земјата. 

Член 50 
Со општонародниот отпор на подрачјето на мес-

ната заедница раководи собранието на месната заед-
ница, односно на него соодветен орган на упра-
вување. 

Ако собранието на месната заедница не ќе биде 
во можност да се состанува со оп што народниот от-
пор на подрачјето на месната заедница раководи из-
вршниот орган на собранието. 

Член 51 
Со самоуправна спогодба меѓу месната заедница 

и соседните месни заедници, организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници што. на подрачјето на таа месна заедница 
имаат седиште или тука ја остваруваат својата деј-
ност, се утврдуваат нивните заеднички права и об-
врски во подготовките за општонародна одбрана, да 
се здружуваат средства за финансирање на тие под-
готовки и да се формираат заеднички органи, тела 
и единици, чии права и должности се утврдуваат со 
актот за нивното формирање, плановите за одбрана 
и плановите за други вонредни околности. 

Член 52 
Органите на општината се должни на месните 

заедници да им укажуваат стручна и друга помош 
во извршувањето на нивните права и должности во 
подготовките за општонародна одбрана. 

Член 53 
За извршување на своите права и должности во 

подготовките за општонародна одбрана собранието, 
односно на него соодветниот орган на управување, 
формира свои органи и тела за вршење на работите 
од областа на општонародната одбрана. 

Член 54 
Со статутот на месната заедница и со другите 

самоуправни општи акти, во согласност со Уставот, 
законот, статутот и одлуките на општината и други-
те прописи на општествено-политичките заедници, ра-
ботните луѓе и граѓаните во месната заедница го 
уредуваат начинот на остварувањето на своите права 
и должности и правата и должностите на органите и 
телата на месната заедница во општонародната од-
брана, како и други прашања од интерес на општо-
народната одбрана. 

Глава V 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ И ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗА-

' ЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ 

1. Општествено-политички организации 

Член 55 
Општествено-политичките организации се носи-

тели, организатори и насочувачи на идејно-политич-
ките, морално-психолошките и другите подготовки 
на работните луѓе и граѓаните за општонародна од-
брана и општествена самозаштита и на организира-
њето на информативно-пропагандната дејност за 
спречување на непријателската пропаганда и другите 
видови општествено-штетин дејствија и однесување. 
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Општеетвено-политичките организации ја разви-
ваат и јакнат солидарноста на работните луѓе и гра-
ѓаните во остварувањето на нивните права и долж-
ности во областа на 'општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита. 

Општествено-политичките организации се органи-
зираат и подготвуваат за општонародна одбрана и 
општествена самозаштита и учествуваат во изработ-
ката и усогласувањето на плановите за одбрана и 
плановите за други вонредни околности. 

Член. 56 
Сојузот на комунистите како водечка идејно-по-

литичка и насочувачка сила на работничката класа 
и на сите работни луѓе и граѓани е основен двигател 
и носител на политичката и друга активност на сите 
општествени фактори во развојот и изградбата на 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита. 

Во војна, во непосредна воена опасност или во 
други вонредни околности; се наоѓа на чело на бор-
бата и општонародниот отпор и како основна идеј-
но-политичка сила ги насочува и координира сите 
фактори во Републиката во остварувањето на општо-
народната 'одбрана и општествената самозаштита. 

Член 57 
Во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 

на Македонија, како најширока политичка основа за 
организирање и остварување на општонародната од-
брана и општествената самозаштита, Сојузот на ко-
мунистите, Сојузот на синдикатите на Македонија, 
Сојузот на социјалистичка младина на Македонија, 
Сојузот на борците од народноослободителната вој-
на, Конференцијата за прашањата на општествената 
положба и активност на жените на Македонија и си-
те други општествени организации и здруженијата на 
граѓаните, како и работните луѓе и граѓаните, оства-
руваат и развиваат политичко и акционо единство 
на сите социјалистички сили во извршување на нив-
ните права и должности во областа на општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита, и во 
врска со тоа ги усогласуваат своите активности. 

Член 58 
Сојузот на синдикатите на Македонија со своја-

та активност придонесува за подигање на свеста и 
готовноста на работните луѓе за доследно извршу-
вање на нивните права и должности од областа на 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита; ја насочува нивната активност за заштита на 
самоуправните права и општествената сопственост, 
организира и ги поттикнува подготовките за извр-
шување на задачите на производството и вршењето 
на услуги во војна, во непосредна воена опасност 
и во други вонредни околности. 

Член 59 
Сојузот на социјалистичка младина на Македони-

ја ја развива и јакне свеста и одговорноста на мла-
дината за иејзтгна подготвеност и активно учество 
во извршувањето на задачите на општонародната од-
брана и општествената самозаштита; ја поттикнува 
на масовно учество во обучувањето за општонарод-
ната одбрана и за тоа организира и развива разно-
видни одбранбено-самозаштитни, спортски и други 
активности а во војна, во непосредна воена опасност 
и други вонредни околности, со своето дејствување 
ја мотивира младината за активно учество во воору-
жена борба и други Форми на отпор ПРОТИВ агресо-
рот и другите непријателски сили 

Член 60 
Сојузот на здруженијата на борците од народно-

ослободителната војна ги негува и развива револу-
ционерните традиции и искуства од Народноослобо-
дителната војна и Социјалистичката револуција и ги 
пренесува на помладата генерација; развива и оства-
рува активност со кои се јакне моралот и одбранбен 
ната способност и подготвеност на членовите и ра-

ботните луѓе и граѓаните за учество на вооружена 
борба и други форми на отпор против агресорот и 
другите непријателски сили, како и за извршување 
на правата и должностите во областа на општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита. 

2. Општествени организации и здруженија на граѓани 

Член 61 
Општествените организации и здруженијата на 

граѓаните, поттикнуваат, организираат и развиваат 
широка активност за стручно оспособување на своите 
членови и на другите работни луѓе и граѓаните, а 
особено на младината, за извршување на задачите на 
општонародната одбрана и општествената самозаш-
тита и остваруваат политичко и акционо единство на 
своите членови во извршувањето на правата и долж-
ностите од општонародната одбрана и општествената 
самозаштита. 

Општествените организации и здруженијата на 
граѓаните, ги усогласуваат своите планови, мерки и 
активности меѓусебно и со плановите, мерките и ак-
тивностите на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија, општините и .Републиката во 
извршувањето на правата и должностите на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита. 

Член 62 
Покрај задачите утврдени со статутите, правила-

та и програмите за работа и со другите акти, опште-
ствените организации и здруженијата на граѓаните се 
должни да извршуваат и други работи и задачи од 
областа на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита. 

Во остварувањето на програмираните активности 
што се од интерес за општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита, општината и Републиката 
ја помагаат активноста на .општествените организа-
ции и здруженијата на граѓаните. 

Член 63 
Сојузот на резервните воени старешини на Маке-

донија организира и насочува учество на своите чле-
нови во извршувањето на задачите на општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита; развива 
и други активности за апштовоено и стручно усовр-
шување и идејно-политичко оспособување на резерв-
ните воени старешини за учество во вооружена борба 
и во други форми на отпор против агресорот., 

Член 64 
Општествено-политичките и другите општествени 

организации и здруженијата на граѓаните спрове-
дуваат подготовки за своја активност во војна, во 
непосредна воена опасност и други вонредни окол-
ности. 

Општествено-политичките и другите општествени 
организации и здруженијата на граѓаните се должни 
во поглед на своите 'материјални и други средства 
да постапуваат според барање на надлежниот орган 
согласно со одредбите ѕ на член 43 на овој закон. 

Глава VI 

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИ-
ТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Општина 

Член 65 
Општината, во согласност со концепцијата и сис-

темот на општонародната одбрана/ Уставот, статутот, 
законот, основите на плановите и подготвителните 
мерки и планот за одбрана и планот за други вон-
редни околности на Републиката, во остварувањето 
на системот на општонародната одбрана, а во рамки-
те на своите права и должности ги врши и следниве 
работи, го уредува и обезбедува остварувањето на 
единствениот систем на општонародна одбрана во 
општината; донесува инан за одбрана и план за дру-
ги вонредни околности и ги усогласува со плановите 
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на Републиката и плановите и мерките на вооруже-
ните сили по прашањата од значење за единството 
и ефикасноста на системот на општонародната одбра-
на; го планира и програмира развојот на општона-
родната одбрана и обезбедува средства за развој на 
општонародната одбрана; обезбедува спроведување 
на подготовките за општонародна одбрана во областа 
на стопанството и општествените дејности во соглас-
ност со основите на подготовките и плановите за 
функционирање на стопанството и општествените 
дејности во војна; обезбедува спроведување на мер-
ките на приправност и извршување на задачите и 
плановите во врска со подготовките и извршувањето 
на мобилизацијата, воената обврска и другите права 
и обврски на работните луѓе и граѓаните и на само-
управните организации и заедници во областа на оп-
штонародната одбрана; врши пополнување на воо-
ружените сили, распоред и мобилизација на граѓани-
те и на материјалните средства за потребите на оп-
штонародната одбрана,- организира и спроведува обу-
чување за општонародна одбрана на работните луѓе 
и граѓаните, младината, обврзниците на територијал-
ната одбрана, цивилната заштита, службата за наб-
људување и известување и единиците за врски за 
раководење; организира и спроведува мерки и актив-
ности за самозаштита во општонародната одбрана; 
утврдува план за организација и развој на територи-
јалната одбрана и обезбедува единство на организа-
цијата и подготовките на територијалната одбрана 
во општината; обезбедува единство во раководењето 
со територијалната одбрана во согласност со утврде-
ниот систем на раководење и командување со воору-
жените сили и образува општински единици, устано-
ви, штабови и други форми на организирање на те-
риторијалната одбрана, утврдува и обезбедува ор-
ганизација на цивилната заштита во општината и 
образува општински единици, штабови и други ор-
гани на цивилната заштита,- обезбедува единствено 
функционирање на системот за набљудување и извес-
тување; формира служба за избледување и известу-
вање и центар за известување; организира врски за 
раководење, 'спроведува мерки на криптозаштита и 
формира единици за врски; ја вооружува и опрему-
ва територијалната одбрана и врските за раководење, 
ја опремува цивилната заштита и службата за наб-
људување и известување; го организира општонарод-
ниот отпор на своето подрачје и раководи со него; 
презема и други мерки потребни за подготвувањето 
и оспособувањето на самоуправните организации и 
заедници. - 1 

Член бб 
Општината е должна со соседните општини да 

ги усогласува особено: организацијата и дејствува-
њето на територијалната одбрана и цивилната заш-
тита, службата за набљудување и известување и врс-
ките за раководење; уредувањето на територијата 
за потребите на општонародната одбрана, организа-
цијата и подготовките за одбрана во областа на сто-
панството и општествените дејности; подготовките за 
евакуација и засолнување на населението и матери-
јалните добра и подготовки за извршување на други 
задачи и мерки од заеднички интерес. 

Член 67 
Правата и должностите во областа на општона-

родната одбрана, општината ги остварува преку со-
бранието на општината, советот за народна одбрана 
на собранието на општината, претседателството на 
собранието на општината за работа во војна или во 
непосредна воена опасност, комитетот за општона-
родна одбрана и општествена самозаштита, изврш-
ниот совет на собранието на општината, општински-
те органи на управата, општинскиот штаб за тери-
торијална одбрана, општинскиот штаб за цивилна 
заштита и другите општински органи и организации. 

1. Собрание на општината 

Член 68 
Собранието на општината, во остварувањето на 

правата и должностите во областа на општонародна-
та одбрана особено: 

1. Обезбедува единствена организација и функ-
ционирање на системот на општонародната одбрана 
на подрачјето на општината; 

2. Ја утврдува политиката и одлучува за други-
те основни прашања од значење за општонародната 
одбрала; 

3. Ја уредува и организира општонародната од-
брана во согласност со системот на општонародната 
одбрана; 

4. Го утврдува развојот на општонародната од-
брана во општествениот план на општината; 

5. Донесува свој план за одбрана и план за други 
Г.онредни ОКОЛНОСТИ; • 

6. Обезбедува услови за постојана мобилизација 
на силите и средствата за потребите на општонарод-
ната одбрана; 

7. Формира служба за набљудување и известу-
вање ; 

8. Донесува прописи од областа на општонарод-
ната одбрана; 

9. Врши и други работи од областа на општона-
родната одбрана утврдени со Уставот, законот и ста-
тутот на општината. 

2. Созет за народна одбрана на собранието 
на општината 

Член 69 
Заради усогласување на подготовките за општо-

народна одбрана и за вршење на одредени работи во 
областа на одбраната, собранието на општинава об-
разува совет за народна одбрана. 

Советот за народна одбрана ги врши следниве 
работи: 

1) ги координира, усогласува и насочува подго-
товките за општонародна одбрана на самоуправните 
организации и заедници,-

2) го донесува планот за одбрана и планот за 
други вонредни околности на општината; 

3) ги донесува програмите за организација, раз-
вој, изградба и опремување на територијалната од-
брана, цивилната заштита, службата за набљудување 
и известувана и врските за раководење; 

4) обезбедува спроведување на мерките на при-
правност,-

5) го усогласува распоредот и пополнувањето со 
луѓе и материјални средства на вооружените сили, 
цивилната заштита, службата за набљудување и из-
вестување, врските за раководење, органите на оп-
штината и самоуправните организации и заедници; 

6) ја утврдува организацијата на врските за ра-
ководење и обезбедува услови за спроведување на 
мерките на криптозаштитата,-

7) разгледува, насочува и координира вршење на 
работите од областа на воената обврска и мобили-
зацијата и другите права и должности на граѓаните 
во областа на општонародната одбрана; 

8) донесува одлуки и планови за учество во обу-
чување. вежби и други форми на оспособување на 
органите на општината, општествено-политичките ор-
ганизации и самоуправните организации и заедници; 

9) утврдува мерки за уредување на територијата 
за потребите на општонародната одбрана; 

10) го разгледува организирањето и спроведува-
њето на мерките и активностите за самозаштитата во 
општонародната одбрана и презема потребни мерки,-

11} ги утврдува текстовите на прописите за рабо-
та во услови на непосредна воена опасност и војна,-

12) ги разгледува просторните и урбанистичките 
планови, односно општите акти кои ги заменуваат 
овие планови и предлагаат соодветни мерки; 

13) 1В0ШИ и други работи од областа на општо-
народната одбрана за кои е овластен со закон, ста-
тут и одлука на собранието на општината. 
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За својата работа советот за народна одбрана е 
должен редовно да го информира собранието на оп-
штината. 

Член 70 
Советот за народна одбрана се (состои од прет-

седател, секретар и определен број членови. 
Претседателот на собранието^ на општината по 

својата функција е претседател на советот за народ-
на одбрана. 

Членовите на советот за народна одбрана по сво-
ја функција се претседателите на соборите на собра-
нието на општината, претседателот на извршниот со-
вет на собранието на општината, делегирани члено-
ви на: претседателството на општинскиот комитет на 
Сојузот на комунистите на Македонија, претседател-
ството на општинската конференција на Социјалис-
тичкиот СОЈУЗ на работниот народ на Македонија, 
претседателството на општинскиот совет на Сојузот 
на синдикатите на Македонија, претседателството на 
општинската конференциЈа на Сојузот на социјалис-
тичката младина на Македонија, претседателството 
на општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата 
на борците од НОВ, командантот на територијалната 
одбрана на општината, командантот на општинскиот 
штаб за цивилна заштита и функционерите што ра-
ководат со општинските органи на управата за на-
родна одбрана и за внатрешни работи. 

Другите членови на советот собранието ги ^ м е -
нува од редот на делегатите на собранието на оп-
штината, од претставници на Југословенската .народ-
на армија и од носители на самоуправни, јавни и 
други .општествени функции. 

Функционерот што раководи со органот на упра-
вата за народна одбрана е секретар на советот за 
народна одбрана. 

Бројот на членовите на советот го утврдува соб-
ранието на одлуката за образување на советот. 

Во работата на советот за народна одбрана мо-
жат да учествуваат и претставници на други органи, 
организации и заедници. 

Член 71 
Мандатот на членовите на советот за народна од-

брана трае четири години, а на членовите по функ-
ција, за време додека им трае мандатот на тие 
функции. 

Член 72 
Одлуките, заклучоците, насоките и другите акти 

на советот за народна одбрана, во рамките на својот 
делокруг ги спроведуваат извршниот совет на собра-
нието на општината, општинските органи на упра-
вата и општинските организации, општинскиот штаб 
за територијална одбрана, општинскиот штаб за ци-
вилна заштита и самоуправните организации и за-
едници. 

3. Претседателство на собранието на општината 

Член 73 
Во случај на непосредна воена опасност или за 

време на воена состојба, ако не постои можност да 
се состанат надлежните собори на собранието на оп-
штината, за прашањата од надлежноста на собрание-
то одлучува претседателството на собранието на оп-
штината. 

Одлуките што ги донело претседателството на 
собранието по прашањата од надлежноста на соб-
ранието, должно е да му ги поднесе на потврдување 
на собранието штом тоа ќе биде во можност да се 
состане. 

Член 74 
Претседателството на собранието на општината 

се состои од претседател и определен број членови. 
Претседателот на собранието на општината по 

својата функција е претседател на претседателството 
на собранието на општината. 

Членови на претседателството на собранието на 
општината се претседателите на соборите на собра-
нието и одреден број делегати од општествено-поли-
тичкиот собор на собранието на општината. 

Член 75 
Претседателството на собранието на општината, 

во случај на непосредна воена опасност или за вре-
ме на воена 'состојба, покрај вршењето на надлежнос-
тите на собранието на општината ги врши и следни-
ве работи: 

1) го организира и раководи со општонар одениот 
отпор на подрачјето на општината; 

2) обезбедува спроведување на мерките на при-
правност; 

3) обезбедува постојана мобилизација на човеч-
ките и материјалните извори и сили" за одбрана на 
земјата; 

4) одлучува за евакуација, на органите на општи-
ната и на самоуправните организации и заедници и 

5) ги донесува одлуките и другите акти од над-
лежноста на собранието на општината што се доне-
суваат во случај на непосредна воена опасност или 
?а време на воена состојба. 

За време на воена состојба или во случај на не-
посредна воена опасност претседателството на собра-
нието на општината ги врши надлежностите на сове-
тот за народна одбрана. 

Во вршењето на работите од став 1 точка 1 на 
овој член, претседателството на собранието на општи-
ната може да донесува насоки, одлуки, наредби, ре-
шенија, заклучоци и други акти. 

Член 76 
Заради вршење на своите функции •претседател-

ството на собранието на општината е должно да се 
оспособува во процесот на подготовките за општона-
родна одбрана. 

4. Извршен совет на Собранието на општината 
Член 77 

Извршниот совет на собранието на општината во 
областа на општонародната одбрана ги врши следни-
ве работи.-

1) се грижи за спроведување на утврдената поли-
тика и за извршување на законите и другите пропи-
си и општи акти од областа на општонародната од-
брана; 

2) ја следи состојбата и остварувањето на подго-
товките за општонародна одбрана; 

3) ја координира и усогласува работата на оп-
штинските органи на управата, им дава насоки и 
врши надзор над нивната работа во извршувањето на 
задачите од областа на општонародната одбрана; 

4) донесува свој план за одбрана и свој план за 
други вонредни околности и ги усогласува и одобру-
ва плановите за одбрана и плановите за други вон-
редни околности на органите на управата,-

5) го утврдува предлогот на планот за одбрана 
и предлогот на планот за други вонредни околности 
на општината; 

6) во плановите и програмите за општествено-
економски развој на општината го утврдува предло-
гот за развој на општонародната одбрана,-

7) презема мерки за обезбедување на општински 
стоковни резерви неопходни во услови на војна; 

8) предлага мерки и утврдува начин на обезбе-
дување средства за извршување на задачите од об-
ласта на општонародната одбрана; 

9) ја утврдува организацијата на службата за на-
бљудување и известување; 

10) формира единици за врски за раководење,-
11) се грижи за спроведување на мерките за при-

правност; 
^ 12) предлага донесување на прописи од областа 

на општонародната одбрана и го утврдува предлогот 
на текстот на прописите за работа во услови на вој-
на или во случај на непосредна воена опасност,-

13) формира првостепена лекарска комисија за 
оценување на способноста за стопанисување на чле-
новите на семејството за признавање на својството 
на единствен хранител,-

14) врши и други работи од областа на општона-
родната одбрана кои со закон, статутот и други про-
писи му се ставени во надлежност. 
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5. Општински органи на управата и општински 
организации 

Член 78 
Општинските-органи на управата во областите за 

кои се формирани ги спроведуваат подготовките за 
општонародна одбрана и за своја работа во војна, 
во непосредна воена опасност и во други вонредни 
околности, ја следат состојбата на подготовките во 
областите за кои се формирани, даваат иницијатива и 
предлагаат мерки за решавање на определени пра-
шања; изработуваат и предлагаат планови за одбра-
на и планови за други вонредни околности и се 
грижат за нивното остварување; вршат . инспекциски 
надзор; организираат, преземаат и спроведуваат мер-
ки за уредување на територијата за водење на воору-
жена борба и други форми на општонароден отпор 
и во заштитата и 'спасувањето на луѓето и на мате-
ријалните и други добра од воени разурнувања, вр-
шат управни, стручни и други работи од областа на 
општонародната одбрана кои им (се ставени во над-
лежност со закон, статут, други прописи и плановите 
за одбрана. 

Општинските органи на управата се одговорни 
за состојбата на подготовките на општонародната од-
брана во областа , на која се формирани и за извр-
шување на другите задачи на општонародна одбрана 
од својот делокруг. 

6. Општински органи на управата за народна одбрана 

Член 79 

Општинскиот орган на управата за народна од-
брана покрај работите од член 78 на овој закон ги 
врши и следниве работи.-

1) го следи остварувањето на системот на општо-
народната одбрана и предлага мерки за негова на-
тамошна изградба и усовршување,-

2) ја усогласува активноста во спроведување на 
утврдената политика на општонародната одбрана; 

3) ја организира и координира изработката на 
планот за одбрана на општината; 

4) го следи обучувањето за општонародна одбра-
на и го организира обучувањето на населението, вон-
училишната младина и кадрите; 

5) се грижи за извршување на воената обврска, 
мерките на приправност, мобилизацијата и матери-
јалната обврска; 

6) води евиденција на воените обврзници; 
7) ја организира и подготвува службата за на-

бљудување и известување] врските за раководење и 
криптозаштита; 

8) го следи организирањето и подготвувањето на 
цивилната заштита и ги врши стручните работи. 

9) го следи спроведувањето на мерките и актив-
ностите за самозаштита во општонародната одбрана; 

10) ги врши стручните работи за советот за на-
родна одбрана и штабот за цивилна заштита; 

11) решава за правата и должностите на работ-
ните луѓе и граѓаните и самоуправните организации 
и заедници; 

12; врши распоредување на воените обврзници и 
материјални средства; 

13) предлага и презема мерки и активности за 
уредување на територијата во согласност со планот 
за одбрана на општината; 

14) врши инспекциски надзор во врска со спро-
ведувањето прописите и подготовките за општона-
родна одбрана; 

15) на ' општинските органи на управата и на 
другите општински органи и организации и на са-
моуправните организации и заедници им укажува 
стручна помош во врска со спроведувањето на подго-
товките за општонародна одбрана; 

16) врши и други работи од областа на општо-
народната одбрана што му се ставени во надлежност 
со закон или друг пропис. 

7. Правосудни и други органи 
Член 80 

Правосудните и другите органи во согласност со 
природата на својата дејност ги вршат особено след-
ниве работи: 

1) спроведуваат подготовки за општонародна од-
брана и за работа во војна, во непосредна воена 
опасност и други вонредни ОКОЛНОСТИ; 

2) изработуваат своја план за одбрана и план за 
други вонредни ОКОЛНОСТИ; 

3) обезбедуваат потребна опрема и други сред-
ства за работа во војна, во непосредна воена опас-
ност и други вонредни ОКОЛНОСТИ; 

4) вршат и други работи утврдени со закон и 
други прописи. 

Република 
Член 81 

Републиката во остварувањето на системот на оп-
штонародната одбрана во рамките на своите права и 
должности ја уредува и организира општонародната 
одбрана, обезбедува единствено, усогласено и ефи-
касно функционирање на општонародната одбрана 
и општествената самозаштита; спроведува подготов-
ки за општонародна одбрана, го планира и програ-
мира развојот на подготовките за општонародна од-
брана; го уредува остварувањето на правата и долж-
ностите на работните луѓе и граѓаните, самоуправ-
ните организации и заедници, општественочполитич-
ките и другите општествени организации и оиште-
ствено-политички заедници во областа на општона-
родната одбрана и обезбедува извршување на 
овие права и должности; се грижи за спроведување 
на обучувањето за општонародна одбрана; ги утвр-
дува задачите и начинот на спроведување на мерките 
на приправност и извршувањето на мобилизацијата 
на цивилната заштита, самоуправните организации и 
заедници, општествено-политичките и други опште-
ствени организации и органите на општините и Ре-
публиката; ги организира и се грижи за спроведу-
вање на мерките и активностите за самозаштитата, 
во општонародната одбрана; формира ^служба за на-, 
бљудување и известување; ги организира врските за 
раководење и криптозаштита за потребите на репуб-
личките органи и организации; презема мерки за ор-
ганизирање, подготвување и оспособување на тери-
торијалната одбрана, цивилната заштита и службата 
за набљудување и известување; донесува план за од-
брана и план за други вонредни околности и врши 
нивно .усогласување со плановите на Југословенската 
народна армија и со плановите на другите социјалис-
тички републики и социјалистички автономни по-
краини; презема мерки за извршување на воената 
обврска и мобилизацијата и за организирање и под-
готвување на самоуправните организации и заедници 
од посебно значење за Републиката во областа на 
општонародната одбрана,- го организира општонарод-
ниот отпор на својата територија и раководи со него,-
врши и други работи од значење за општонародна 
одбрана. 

Член 82 
Правата и должностите на Републиката во об-

ласта на општонародната одбрана ги вршат: Собра-
нието н а СР Македонија, Претседателството на СР 
Македонија, Комитетот за .општонародна одбрана и 
општествена самозаштита на Републиката, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, Репуб-
личкиот штаб на територијална одбрана, Републич-
киот штаб на цивилна заштита, Републичкиот секре-
таријат ж за народна одбрана и другите републички 
органи На управата и републичките организации во 
областа за кои се образувани. 

1. Собрание на СР Македонија 

Член 83 
Собранието на СР Македонија, во остварувањето 

на правата и должностите на Републиката, ги врши 
следниве работи во областа на општонародната од-
брана 
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1) го уредува системот на општонародната од-
брана во Републиката, ја утврдува политиката во об-
ласта на општонародната одбрана и одлучува по дру-
ги основни прашања од значење за општонародната 
одбрана; 

2) претресува прашања од областа на општона-
родната одбрана и презема мерки за организација, 
развој и јакнење на општонародната одбрана во Ре-
публиката; 

3) го планира развојот на општонародната одбра-
на во рамките на општествениот план на Републи-
ката ; 

4) донесува свој план за одбрана и свој план 
за други вонредни околности,-

5) врши и други работи од областа на општона-
родната одбрана утврдени со уставот и законот. 

2. Претседателство на СР Македонија 

Член 84 
Претседателството на СР Македонија, во областа 

на општонародната одбрана, ги врши следниве ра-
боти: 

1) го утврдува планот за одбрана и го донесува 
планот за други вонредни околности на Републиката 
и презема мерки за негово усогласување со планот 
за одбрана на СФРЈ, со плановите на вооружените 
сили и со плановите за одбрана на другите соција-
листички републики и социјалистички автономни по-
краини; 

2) претресува прашања од општо значење за оп-
штонародната одбрана и дава насоки за организира-
ње, подготвување и функционирање на системот на 
општонародната одбрана во Републиката; 

3) во непосредна воена опасност и други вон-
редни околности обезбедува спроведување на мерки-
те на приправност и извршувањето на мобилизација-
та за што презема и други потребни мерки; 

4) дава иницијатива и презема мерки за оствару-
вање на соработка во областа на општонародната од-
брана и општествената самозаштита со другите со-
цијалистички републики и социјалистички автоном-
ни покраини по прашања од заеднички интерес; 

5) со соодветниот орган на Сојузот на комунис-
тите на Македонија донесува насоки за содржината, 
изработката и донесувањето на плановите за други 
вонредни околи ости; 

6) донесува одлука за содржината и изработка-
та на плановите за одбрана, 

7) на Претседателството на СФРЈ му предлага 
именување и разрешување на командантот на тери-
торијалната одбрана на Републиката; 

8) одлучува за организирање и изведување на за-
едничките мобилизациски и други вежби во Репуб-
ликата; 

9) за време на војна раководи со опшотнарод-
ниот отпор на територијата на Републиката; 

10) донесува свој план за одбрана и план за 
други вонредни ОКОЛНОСТИ; 

11) одлучува за евакуација на органите и орга-
низациите на Републиката и организациите на здру-
жениот труд од посебно значење за Републиката; 

12) наредува евакуација на населението; 
13) утврдува и доделува признанија за постигна-

тите резултати и успеси во општонародната одбрана,-
14) врши и други работи во областа на општона-

родната одбрана во рамките и врз основа на Уста-
вот и овој закон. 

Во вршењето на работите од став 1 точка 9 на 
с1вој член, Претседателството на СР Македонија мо-
же да донесува насоки, одлуки, наредби, решенија, 
заклучоци и други акти. 

Член 85 
Претседателството на СР Македонија образува 

совет за народна одбрана. 
Советот за народна одбрана ги следи и разгле-

дува прашањата од надлежност на Претседателство-
то во областа на општонародната одбрана и по нив 
зазема ставови, покренува иницијативи и на Претсе-
дателството му дава свои мислења и предлози. 

Советот за народна одбрана му дава мислење на 
Претседателството по актите од областа на општона-
родната одбрана што ги донесува Собранието на СР 
Македонија и Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија по нивно барање или по своја ини-
цијатива. 

Член 86 
Советот за народна одбрана се состои од прет-

седател, заменик и определен број членови. 
Претседателот на Претседателството на СР Маке-

донија по својата функција е претседател на Сове-
тот за народна одбрана. 

Претседателството на СР Македонија ги имену-
ва членовите и секретарот на Советот. 

3. Извршен совет на Собранието на СР Македонија 

Член 87 
Извршниот совет на Собранието на СР Македо-

нија во рамките на правата и должностите на Репуб-
ликата, ш врши следниве работи во областа на оп-
штонародната одбрана: -

1) се грижи за остварување на системот на оп-
штонародната одбрана, за спроведување на полити-
ката и извршувањето на законите и другите прописи 
и општите акти во областа на општонародната од-
брана,-

2) донесува свој план за одбрана и план за дру-
ги вонредни околности и ги усогласува и одобрува 
плановите за одбрана и плановите за други вонред-
ни околности на републичките органи на управата и 
републичките организации ; 

3) го утврдува предлогот на планот за одбрана и 
предлогот на планот за други вонредни околности 
на Републиката; 

4) во планот за општествен развој на Република-
та го предлага развојот на општонародната одбрана; 

5) презема мерки за обезбедување на потребни-
те материјални, финансиски и други средства за из-
вршување на планот за одбрана на Републиката; 

6) презема мерки за обезбедување на републич-
ки стоковни резерви неопходни за време на војна и 
нивното разместување во согласност со потребите на 
општонародната одбрана; 

7) ги утврдува организациите на здружениот труд 
од посебно значење за општонародната одбрана; 

8) формира служба за набљудување и известува-
ње и ја пропишува 'организацијата и начинот на ост-
варувањето на системот за набљудување и известу-
вање ; 

9) формира единици за врски за раководење за 
потребите на органите на Републиката и обезбедува 
услови за нивно функционирање; 

10) ја пропишува организацијата и спроведува-
њето на мерките за криптозаштита во Републиката; 

11) одлучува за формирање на републички еди-
ници на цивилната заштита; 

12) ги утврдува критериумите и нормативите за 
распоред на граѓаните и материјалните средства за 
потребите на цивилната заштита, службата за набљу-
дување и известување и самоуправните организации 
и заедници во војна и начинот на водење евиденција 
на обврзниците по основ на работна обврска; 

13) ги утврдува критериумите за евакуација на 
населението ,-

14) се грижи за изградба на засолништа за потре-
бите на републичките органи и организации; 

15) ја пропишува висината на надоместокот што 
им припаѓа на граѓаните и самоуправните организа-
ции и заедници за материјалните средства земени за 
потребите на вежби на територијалната одбрана, ци-
вилната заштита, службата за набљудување и извес-
тување и врските за раководење; 

16) формира лекарска комисија за оценување на 
способноста на жените кои доброволно ќе се при-
јават за воена обука,-

17) формира второстепена лекарска комисија за 
оценување на способноста за стопанисување на чле-
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новите на семејствата за признавање на својството на 
единствен хранител; 

18) го пропишува водењето на евиденција на же-
ните воени обврзници, распоредени во територијал-
ната одбрана и начинот на водење евиденција на 
определени податоци за воени обврзници во 'органи-
те и самоуправните организации и заедници; 

19) го следи спроведувањето на мерките на при-
правност и извршувањето на мобилизацијата во Ре-
публиката и предлага соодветни мерки; 

20) одлучува за учество, подготвување и изведу-
вање на мобилизациски и други вежби со републич-
ките органи и организации; 

21) го следи спроведувањето на евакуацијата на 
населението; 

22) ги утврдува критериумите и мерките за орга-
низирање и подготвување на цивилната заштита; 

23) донесува поблиски прописи за мобилизација 
на цивилната заштита, службата за набљудување и 
известување, врските за раководење, органите на оп-
штините и Републиката; 

24) донесува прописи за потребните уреди што 
се должни да ги обезбедат електростопанските, во-
достопанските и другите организации на здружениот 
труд и другите организации и заедници кои користат 
хидросистеми заради навремено известување и тре-
вожење на населението на загрозените правци на кои 
постои опасност од уривање на високи брани и на-
сипи ; 

25) врши и други работи во областа на општона-
родната одбрана што му се ставени во надлежност 
со закон. 

4. Републички штаб за територијална одбрана 

Член 88 
Републичкиот штаб за територијална одбрана ги 

врши следниве работи: 
1) изработува план за организација, развој, из-

градба и опремување на територијална одбрана; 
2) ги усогласува плановите и подготовките на те-

риторијалната одбрана со плановите и подготовките 
на територијалната одбрана на социјалистичките ре-
публики и социјалистичките автономни покраини,-

3) презема мерки за усогласување на плановите 
и подготовките на територијалната одбрана во оп-
штините ; 

4) во согласност со планот за употреба на воо-
ружените сили изработува план за употреба на тери-
торијалната одбрана и презема мерки за негово усог-
ласување со плановите на Југословенската народна 
армија, цивилната заштита и другите планови на 
Републиката; 

5) предлага мерки за организирање на вооружен 
општонароден отпор,-

6) се грижи за организирање и спроведување на 
обука на припадниците на територијалната одбрана; 

7) ги спроведува мерките за приправност на те-
риторијалната одбрана и презема други мерки за 
преминување на територијалната одбрана во воена 
состојба ; 

8) ги организира врските и криптозаштитата за 
потребите на територијалната одбрана; 

9) презема мерки за уредување на територијата 
за потребите на територијалната одбрана и воору-
жената борба; 

10) управува и располага со средствата наменети 
за потребите на територијалната одбрана,-

11) ја организира и спроведува самозаштитата во 
територијалната одбрана,-

12) им укажува стручна помош на штабовите на 
територијалната одбрана на општините во органи-
зирањето и подготвувањето на територијалната од-
брана и врши надзор над спроведувањето на тие под-
I ОТО ВК И ; 

13) ги врши инспекциските работи во врска со 
организираното и спроведувањето на подготовките 
на територијалната одбрана: 

14) врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со закон. 

Средствата за работа на Републичкиот штаб за 
територијална одбрана се обезбедуваат оо буџетот на 
Републиката. 

5. Републички штаб за цивилна заштита 

Член 89 
Републичкиот штаб за цивилна заштита во врска 

со раководењето ги врши следниве работи: 
1) раководи со акциите за заштита и спасување 

на луѓето и на материјалните и други .добра од вое-
ни разурнувања, од елементарни и други несреќи и 
други опасности од поголеми размери кога е загро-
зен поширокиот дел од територијата на Републиката; 

2) ја координира и усогласува работата на оп-
штинските штабови за цивилна заштита и 

3) во војна, во непосредна воена опасност и дру-
ги вонредни околности, кога постои непосредна опас-
ност од загрозување на луѓето и на материјалните 
добра, може да наредува намалување на нивото на 
водата или празнење на хидроакумулациите. 

Член 90 
Републичкиот штаб за цивилна заштита, во врска 

со подготовките за заштита и спасување, ги врши 
следниве работи: 

1) обезбедува спроведување на единствените на-
чела на цивилната заштита,-

2) учествува во изработката и го предлага пла-
нот за организација, развој и опремување на цивил-
ната заштита; 

3) врши процена на можната загрозеност и по-
вредливост на територијата на Републиката од воени 
дејствија,-

4) ја координира и насочува изработката на пла-
нот за употреба на цивилната заштита во војна, во 
непосредна воена опасност и други вонредни окол-
ности и презема мерки за нивно усогласување со пла-
новите на Југословенската народна армија, територи-
јалната одбрана и другите планови на Републиката; 

5) ја координира и насочува изработката на ре-
публичкиот план за заштита од елементарни и дру-
ги несреќи и од други опасности во мир; 

6) се грижи за организирање,, програмирање и 
спроведување на обуката на припадниците на едини-
ците, штабовите и другите органи на цивилна заш-
тита ; 

7) презема мерки за мобилизација и пополнува-
ње на единиците, штабовите и други, органи на ци-
вилната заштита со луѓе и материјални средства; 

8) се грижи за информирање на луѓето за опас-
ностите и настанатите последици од воени разурну-
вања, од елементарни и други несреќи и од други 
опасности во мир и во војна; 

9) ги насочува подготовките за заштита и спа-
сување и им предлага мерки за надлежните органи 
за остварување на овие подготовки,-

10) предлага критериуми и мерки за организи-
рање и подготвување на цивилната заштита; 

11) врши и други работи што. му се ставени во 
надлежност, со закон. 

Средствата за работа на Републичкиот штаб за 
цивилна заштита се обезбедуваат во буџетот на Ре-
публиката, во рамките на средствата на Републич-
киот секретаријат за народна одбрана. 

6. Републички секретаријат за народна одбрана 

Член 91 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана, 

во врска со подготовките за општонародна одбрана, 
ги врши следниве работи: 

1) го следи остварувањето на системот на општо-
народната одбрана и предлага мерки за негов развој 
и усовршување; 

2) ја организира и координира изработката на 
планот за одбрана на Републиката; 
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3) изработува свој план за одбрана и план за 
други вонредни ОКОЛНОСТИ; 

4) го следи остварувањето на мобилизацијата на 
цивилната заштита, службата за набљудување и из-
вестување, врските за раководење, самоуправните ор-
ганизации, општествено-политичките и други опште-
ствени организации, органите на општините и Ре-
публиката и предлага мерки за нејзино унапреду-
вање ; 

5) ги организира и подготвува врските за рако-
водење за потребите на републичките органи и орга-
низации и ги оспособува и опремува единиците за 
врски за раководење; 

6) спроведува криптозаштита на тајните подато-
ци од областа на општонародната одбрана од над-
лежност на Републиката и се грижи за спроведување 
на таа заштита во општините; 

7) ја организира и подготвува службата за на-
бљудување и известување; 

8) го следи остварувањето на системот на цивил-
ната заштита, предлага и презема мерки за негово 
унапредување и ги врши управните и стручните ра-
боти на Републичкиот штаб за цивилна заштита; 

9) предлага и презема мерки за уредување на 
територијата во согласност со планот за одбрана во 
Републиката; 

10) ш спроведува наредените мерки на приправ-
ност ; 

11) ги врши управните и стручните работи во 
врска со остварување на правата и должностите на 
работните луѓе и граѓаните во областа на општона-
родната одбрана; 

12) врши управен надзор над работата на оп-
штинските органи на управата за народна одбрана, 
презема мерки за извршување на законите и други-
те прописи во областа на општонародната одбрана 
и одлучува во второстепена постапка по решенијата 
на тие органи; 

13) го следи остварувањето на развојот и фи-
нансирањето на подготовките за општонародна од-
брана во Републиката; 

14) го следи и насочува обучувањето за општо-
народна одбрана на населението, вон училишната 
младина и кадрите; 

15) изработува упатства за изработка, ажурира-
ње и чување на плановите за одбрана и за спрове-
дување на подготовките за општонародна одбрана на 
самоуправните организации и заедници и општините; 

16) врши инспекциски надзор во врска со спро-
ведувањето на прописите и подготовките за општо-
народна одбрана; 

17) на републичките и општинските органи на 
управата и другите органи и на организациите на 
здружениот труд од посебно значење за општона-
родната одбрана им укажува стручна помош во вре-

жа со спроведувањето на подготовките на општона-
родна одбрана; 

18) го следи остварувањето на правото на работ-
ните луѓе и граѓаните на редовно известување за 
организирањето и подготвувањето за општонародна 
одбрана; 

19) го следи спроведувањето на мерките и ак-
тивностите за самозаштита во општонародна одбрана 
и презема мерки за заштита на тајните податоци во 
областа на општонародната одбрана,-

20) врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со закон. 

7. Други републички органи на управата 
и републички организации 

Член 92 
Републичките органи на управата и републички-

те организации спроведуваат сопствени подготовки 
за општонародна одбрана и во рамките на својот 
делокруг ги извршуваат озаконите и другите прописи 
од областа на општонародната одбрана,- ја следат 
состојбата и вршат надзор над подготовките за оп-

штонародна одбрана во областа за која се образу-
вани и предлагаат мерки за усогласување на плано-

вите и подготовките за општонародна одбрана во 
соодветните области со плановите за одбрана на Ре-
публиката. 

Член 93 
Републичките органи на управата, во врска со 

спроведувањето на подготовките за општонародна 
одбрана ги вршат следниве работи: 

1) изработуваат свои планови за одбрана и пла-
нови за други вонредни ОКОЛНОСТИ; 

2) изработуваат пламови на мерки и задачи за 
функционирање на областите за кои се образувани; 

3) ги согледуваат потребите на одбраната во об-
ласта за каја се образувани и предлагаат тие потре-
би да бидат вградени во општествените планови за 
развој на Републиката; 

4) ја следат состојбата на подготовките и плано-
вите за одбрана во областа за која се образувани и 
преземаат мерки во рамките на својата надлежност; 

5) изработуваат стручни упатства за спроведува-
ње на подготовките за општонародна одбрана за 
функционирање на областа за која се образувани во 
војна, непосредна воена опасност и други вонредни 
ОКОЛНОСТИ; 

6) се грижат за обучување и оспособување на 
своите кадри за извршување на задачите и работите 
на општонародната одбрана во мир и во војна; 

7) ти 'спроведуваат наредените мерки на приправ-
ност; 

8) вршат инспекциски надзор во врска со спро-
ведувањето на прописите и подготовките, за општо-
народна одбрана во областа за која се образувани; 

9) вршат и други работи на општонародната од-
брана во областа за која се образувани. 

Член 94 
Републичкиот завод за општествено планирање, 

во соработка со 'републичките органи и организации 
и Републичкиот штаб за територијална одбрана, го 
изработува планот за одбрана на Републиката за де-
лот што се однесува за функционирање на стопан-
ството и општествените дејности во војна и го пла-
нира развојрт на општонародната одбрана во сора-
ботка со Републичкиот секретаријат за народна од-
брана и Републичкиот штаб за територијална од-
брана. 

Член 95 
Републичките органи на управата и републички-

те организации во војна, непосредна воена опасност 
и други вонредни околности го следат извршувањето 
на плановите за одбрана и плановите за други вон-
редни околности во областа за која се образувани и 
преземаат мерки и .активности за нивно извршување. 

8. Правосудни и други органи 

Член 96 
Правосудните и другите органи на Републиката 

организираат и спроведуваат подготовки за општона-
родна одбрана и за работа во војна, непо средна вое-
на опасност и други вонредни околности; Израбо-
туваат план за одбрана и план за други вонредни 
околности; обезбедуваат потребни средства и опрема 
и ги оспособуваат своите кадри за работа во војна. 

Глава VII 

КОМИТЕТИ ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 
И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

Член 97 
Комитети за општонародна одбрана и општестве-

на самозаштита, како свои координативни и опера-
тивно-политички тела, образуваат општините и Ре-
публиката заради насочување и координирање на мер-
ките и активностите во остварувањето на единствени-
те цели и задачи на општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита; оперативно-политичко сле-
дење и проценување на ситуацијата од значење за 
одбраната и безбедноста на земјата; поттикнување 
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на активноста на органите на самоуправните органи-
зации и заедници на општествено^политичките и дру-
гите општествени организации и на општината и Ре-
публиката во остварувањето на општонародната од-
брана и општествената самозаштита; навремено и 
ефикасно дејствување на единствениот одбранбено-
самозаштитен систем во подготовките и акциите и 
обезбедување на остварувањето на утврдената со ус-
тав улога и одговорност на Сојузот на комунистите 
за заштита на социјалистичката револуција и на со-
цијалистичките самоуправни општествени односи; ко-
ординирање и насочување на активностите за подгот-
вување и донесување .на плановите за други вонредни 
околности; вршење и на други работи утврдени со 
овој закон. 

Комитети за општонародна одбрана и општестве-
на самозаштита, како свои координативни и опера-
тивно-политички тела заради вршење на работите од 
став 1 на овој член, формираат и основните органи-
зации на здружениот труд, работните организации, 
и сложените организации на здружениот труд и мес-
ните заедници, а можат да формираат и други са-
моуправни организации и заедници во согласност со 
закон и насоки кои ги донесува Претседателството 
на СР Македонија и соодветните органи на Сојузот 
на комунистите на Македонија. 

Член 98 
Комитетите за општонародна одбрана и 'опште-

ствена самозаштита во организациите на здружениот 
труд, месните заедници и другите самоуправни орга-
низации и заедници, покрај работите од став 1 на 
член 97 на овој закон ја следат одбранбено-самозаш-
1 итната организираност, подготвеност и готовност и 
на органите на управување и на другите органи им 
предлагаат преземање на соодветни мерки и актив-
ности. 

Комитетот за општонародна одбрана и опште-
ствена самозаштита на општината, покрај работите 
од став 1 на член 97 на овој закон, ги насочува и 
координира активностите на комитетите за општо-
народна одбрана и општествена самозаштита на ор-
ганизациите на здружениот труд, месните заедници 
и другите самоуправни организации и заедници. 

Комитетот за општонародна одбрана и опште-
ствена самозаштита на Републиката, покрај работите 
од став 1 на член 97 на овој закон, ги насочува и 
координира активностите на комитетите за општона-
родна одбрана и општествена самозаштита на оп-
штините. 

Член 99 
Ставовите, насоките и заклучоците на комитетите 

за општонародна одбрана и општествена самозаш-
тита, донесени во извршувањето на правата и долж-
ностите од членовите 97 и 98 на овој закон и на 
другите права и должностите предвидени со Сојуз-
ниот закон ги остваруваат извршните органи на соб-
ранијата на општините и на Републиката и управ-
ните органи, како и работодавните, извршните и дру 
гите органи на самоуправните организации и заед-
ници. 

Во извршувањето на ставовите, насоките и за-
клучоците на комитетите за општонародна одбрана 
и општествена самозаштита органите од став 1 на 
свој член се самостојни во рамките на своите права, 
должности и одговорности, утврдени со устав, закон, 
статут и со друг. општ акт. 

Член 100 
Ако надлежните органи на самоуправните орга-

низации и заедници, општествено-политичките и дру-
гите општествени организации, општините и Репуб-
ликата не се во можност да ги извршуваат своите 
задачи и работи од об паста на општонародната о д-
брана и општествената самозаштита во рамките на 
своиве овластувања и редовната дејност, комитетите 
за општонародна одбрана и општествена самозашти-
та, во 'согласност со политиката и ставовите на Соју-
зот на комунистите пре зе мп ат активности и мерки 
тие органи да се оспособат и да продолжат со рабо-
та, а ако покрај преземените мерки тие не бидат 

оспособени за тоа, ги активираат силите и средствата 
»на општонародната одбрана и општествената само-
заштита на соодветната организација, односно заед-
ница и со нив раководат додека надлежните органи 
не ќе бидат во можност да ги извршуваат своите за-
дачи и работи. 

АКО надлежните органи и организации не се во 
можност да ги извршуваат задачите и работите во 
смисла на став 1 на овој член, одлуките на комите-
тите за општонародна одбрана и општествена само-
заштита што ги донесуваат во согласност со законот 
и со одлуката ка Претседателството на СФРЈ се 
должни да ги извршуваат сите работни луѓе и гра-
ѓани, самоуправните организации и заедници, опште-
ствено-нолитичките и другите општествени организа-
ции и органите на општината и Републиката. 

Член 101 
Комитетот за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита во основна организација на здру-
жениот труд или во друга самоуправна организација 
или заедница која има положба, права, должности и 
одговорности определени за основна организација на 
здружениот труд го сочинуваат: секретарот на орга-
низацијата на Сојузот на комунистите, претседателот 
на организацијата на Сојузот на синдикатите, прет-
седателот на организацијата на Сојузот на социјалис-
тичката младина, претседателот на органот на упра-
вувањето, индивидуалниот работоводен орган, однос-
но претседателот на колегијалниот работоводен ор-
ган, старешината на единиците на територијалната 
одбрана и претседателот на органот на самоуправна-
та работничка контрола. 

Комитетот за општонародна одбрана и опште-
ствена самозаштита во работна и сложена органи-
зација на здружениот труд или во друга самоуправна 
организација или заедница која има положба, права, 
должности и одговорности определени за работна, 
односно сложена организација на здружениот труд 
го сочинуваат: претседателот на организацијата на 
Сојузот на комунистите, претседателот на организа-
цијата на Сојузот на синдикатите, претседателот на 
организацијата на Сојузот на социјалистичката мла-
дина, претседателот на органот на управувањето, ин-
дивидулниот работоводен орган, односно претседате-
лот на колегијалниот работоводен орган, стареши-
ната на единицата на територијалната одбрана и 
претседателот на органот на самоуправната работ-
ничка контрола, како и претставници на комитетите 
за општонародна одбрана и општествена самозашти-
та на основните, односно работните организации. 

Претседателот на комитетот за општонародна од-
брана и општествена самозаштита на основната, ра-
ботната, односно сложената организација на здруже-
ниот труд или на друга самоуправна организација 
или заедница е секретарот, односно претседателот на 
организацијата на Сојузот на комунистите. 

Член 102 
Комитетот за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита во месните заедници го сочину-
ваат: секретарот на организацијата на Сојузот на ко-
мунистите, претседателот на организацијата на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ, претседателот 
на организацијата на Сојузот на социјалистичката 
младина, претседателот на организацијата на Соју-
зот на здруженијата на борците од народноослобо-
дителната војна, претседателот на собранието на мес-
ната заедница, односно на него соодветниот орган 
на управување и старешината на единицата на тери-
торијалната одбрана. 

Претседател на комитетот за општонародна 
одбрана и општествена самозаштита на месната за-
едница е секретарот на организацијата на Сојузот на 
комунистите. 

Член 103 
Комитетот за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита на општината го сочинуваат: 
претседателот на општинскиот комитет на Сојузот 
на комунистите, ппегседптелот нп собранието на оп-
штината, претседателот на Општинската конферен-
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ција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, 
претседателот на Извршниот совет на собранието на 
општината, претседателот на општинскиот совет на 
Сојузот на синдикатите,, функционерот кој раководи 
со општинскиот орган на управата за внатрешни ра-
боти, функционерот кој раководи со општинскиот 
орган на управата за народна одбрана, командантот 
на територијалната одбрана на општината, претстав-
ник на Југословенската народна армија, претседате-
лот на општинскиот одбор на Сојузот на здружени-
јата на борците од народноослободителната војна, 
претседателот на општинската конференција на Со-
цијалистичката младина, секретарот на Претседател-
ството на општинскиот комитет на Сојузот на кому-
нистите и претставник на Службата за државна без-
бедност. 

Член 104 
Комитетот за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита на Републиката го сочинуваат: 
претседателот на Централниот комитет на Сојузот 
на комунистите на Македонија, претседателот на Со-
бранието на СР Македонија, претседателот на Прет-
седателството на СР Македонија, претседателот на Ре-
публичката конференција на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Македонија, претседателот на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
претседателот на, Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, републичкиот секретар за внатрешни 
работи, републичкиот секретар за народна одбрана, 
командантот на Скопската армиска област, командан-
тот на територијалната одбрана на СР Македонија, 
претседателот на Републичкиот одбор на Сојузот на 
здруженијата на борците од народноослободителната 
војна на Македонија, претседателот на Републичката 
конференција на Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Македонија, секретарот на Претседателство-
то на Централниот комитет на Сојузот на комунис-
тите на Македонија, членот на Претседателството гѓа 
Централниот комитет на Сојузот на комунистите на 
Македонија одговорен за општонародна одбрана и 
општествена самозаштита, претседателот на (Советот 
за заштита на уставниот поредок на Претседател-
ството на СР Македонија и други лица за кои ќе се 
определи предлагачот. 

Претседател на Комитетот за опшотнародна од-
брана и општествена самозаштита на Републиката е 
претседателот на Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Македонија. 

Член 105 
Комитетот за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита во основната, работната и сложе-
ната организација на здружениот труд, како и во 
друга самоуправна организација и заедница го фор-
мира и неговите членови ги именува работничкиот 
совет, односно на него соодветен орган на управу-
вање. 

Комитетот за општонародна одбрана и опште-
ствена самозаштита во месната заедница го формира 
и неговите членови ги именува собранието на мес-
ната заедница, односно на него соодветен орган на 
управување. 

Бројот на членовите на комитетот за општона-
родна одбрана и општествена самозаштита на само-
управната организација и заедница од ставовите 1 и 
2 на овој член, се утврдува со статутот на организа-
цијата, односно на заедницата. 

Членовите на комитетот за општонародна одбра-
на и општествена самозаштита од ставовите 1 и 2 на 
овој член се именуваат по претходна согласност на 
комитетот за општонародна одбрана и општествена 
самозаштита на општината. 

Член 106 
Комитетот за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита на општината го формира и не-
говите членови ги именува собранието на општината. 

Комитетот за општонародна одбрана и опште-
ствена самозаштита на Републиката го формира и 
неговите членови ги именува Собранието на СР Ма-
кедонија. 

Член 107 
Членовите на комитетот за општонародна одбра-

на и општествена самозаштита во основната, работ-
ната и сложената организација на здружениот труд 
и друга самоуправна организација или заедница, ка-
ко и во месна заедница се именуваат на предлог на 
организацијата на Сојузот на комунистите на таа ор-
ганизација, односно, заедница. 

Членовите на комитетот за општонародна од-
брана и општествена самозаштита на општината, од-
носно на Републиката се именуваат на предлог на 
општинскиот комитет на Сојузот на комунистите на 
Македонија, односно на предлог на Централниот ко-
митет на Сојузот на комунистите на Македонија. 

Во организацијата и заедницата од став 1 на 
овој член во која не постои организација на Сојузот 
на комунистите, членовите на комитетот за општо-
народна одбрана и општествена самозаштита се име-
нуваат на предлог на општинскиот комитет на Соју-
зот на комунистите на Македонија. 

Член 108 
Комитетите за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита се одговорни за својата работа 
пред органите што ги формирале. 

Комитетите за општонародна одбрана и опште-
ствена самозаштита се одговорни и пред Сојузот на 
комунистите како основен двигател и носител на по-
литичката активност заради заштита на натамошниот 
развој на социјалистичката револуција и социјалис-
тичките самоуправни општествени односи. 

Глава VIII 

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОДБРАНА 

1. Заеднички одредби 

Член 109 
Територијалната одбрана се организира и под-

готвува во рамките на единствениот систем на оп-
штонародната одбрана во Републиката, во соглас-
ност со основите на плановите за организација, раз-
вој, изградба, опремување, обучување, раководење и 
командување и употреба на вооружените сили на Ју-
гославија и во согласност со одлуките и плановите 
на Републиката и општините. 

Член НО 
Територијалната одбрана се организира во основ-

ната и друга самоуправна организација на здруже-
ниот труд, месната заедница, општината и Репуб-
ликата. 

Територијалната одбрана ги опфаќа сите воору-
жени состави кои ги организираат основните и дру-
ги организации на здружениот труд, месните заедни-
ци, општината и Републиката, што не се дел на Ју-
гословенската народна армија и милицијата. 

Територијалната одбрана се состои од единици, 
установи и штабови и други форми на организира-
ње на работните луѓе и граѓаните за општонароден 
вооружен -отпор. 

Член 111 
Единиците, установите и штабовите на територи-

јалната одбрана и другите форми на организирање 
на работните луѓе и граѓаните за општонароден воо-
ружен отпор се (организираат и подготвуваат во мир, 
а се активираат во војна, во непосредна воена опас-
ност, други вонредни »околности, за време на изведу-
вање на обучување и вежби и за извршување други 
задачи во мир предвидени со закон 

Член 112 
Општините и Републиката формираат единици, 

установи и штабови на територијалната одбрана и 
организираат други форми на вооружен општонаро-
ден отпор, во согласност со плановите за одбрана. 



Бр. 26 — Стр. 521 

Основните и други организации на здружениот 
труд и месните заедници можаг да формираат едини-
ци, установи и плацови на територијалната одорана 
и да организираат други форми на вооружен општо-
народен о.пор, а се должни тоа да го сторат кога е 
тоа предвидено со планот за одорана на општината, 
односно на пу сликата. 

Член 113 
Основните и други организации на здружениот 

труд и месните заедници, општините и Републиката 
изработуваат и донесуваат план за организација, раз-
вој, изградба и опремување на територијалната од-
орама и план за употреоа кои се усогласуваат меѓу-
себно и со плановите на Југословенската народна ар-
миЈа^и цивилната заштита и со другите планови на 
општините, односно Репу сликата. 

Планот за употреба на територијалната одбрана 
е составен дел на планот за одбрана на општината, 
односно на Репуоликата. 

Брз основа на плановите од став 1 на овој член, 
штабовите на* територијалната одбрана изработуваат ч 
петгодишен и годишен план за материјално обезбе-
дување и финансирање на единиците, установите и 
штабовите на територијалната одбрана. 

Член 114 
Големината и бројниот состав на единиците, уста-

новите и штабовите и другите форми на вооружен 
општонароден отпор на Републиката ги утврдува 
Претседателството на СР Македонија по предлог на 
командантот на територијалната одбрана на Репуб-
ликата, а во согласност со основите.на плановите на 
Федерацијата и планот за општествено-економскиот 
развој на Републиката. 

Член 115 
Воената формација и плановите на мобилиза-

цискиот развој на единиците, установите и штабови-
те и другите форми на организирање на територијал-
ната одбрана ги пропишува командантот на терито-
ријалната одбрана на Републиката. 

Член 116 
Раководењето и командувањето со територијал-

ната одбрана во Републиката го остваруваат коман-
дантите на територијалната одбрана и старешините 
на единиците и установите на територијалната одбра-
на во согласност со закону 

Раководењето со територијалната одбрана го ост-
варуваат и комитетите за општонародна Одбрана и 
општествена самозаштита во согласност со член 109 
од Сојузниот закон. ' 

Член 117 
. Во случај на непосредна воена опасност и други 

вонредни околности, работите на одржување на јав-
ниот ред и мир и други задачи на општествената 
самозаштита можат да ги вршат и единиците на те-
риторијалната одбрана. 

Употребата на единиците на територијалната од-
брана за извршување на задачите од став 1 овој 
член ја определува командантот на територијалната 
одбрана на Републиката, во согласност со одлуката 
на Претседателството на СФРЈ со која се наредува 
употреба на делови на територијалната одбрана. 

Член 118 
Командантите на територијалната одбрана и ста-

решините на единиците и установите на територијал-
ната одбрана одговараат пред претпоставените воени 
старешини за својата работа, борбена готовност, 
употребата на единиците и установите и раководење-
то џ командувањето, во согласност со системот на 
раководењето и командувањето во вооружените сили 
и во рамките на своите овластувања. 
I 

Член 119 
Командантот на територијалната одбрана на Ре-

публиката за својата работа, борбената готовност и 
раководењето со територијалната одбрана, е одгово-

рен и на Претседателството на СР Македонија и на 
оооранието на Сѓ Македонија. 

јЗо случај од член 116 став 2 на овој закон, ко-
мандантот на територијалната одбрана на Републи-
ката му одговара и на Комитетот за општонародна 
одбрана и општествена самозаштита на Републиката. 

. Член 120 
Командантот на територијалната одбрана на оп-

штината за својата работа, борбената готовност и 
раководењето со територијалната одбрана е одгово-
рен и пред собранието на, општината. 

Во случај од член 116 став 2 од овој закон, 
командантот на територијалната одбрана на општи-
ната му одговара и на комитетот за општонародна 
одбрана и општествена самозаштита на општината. 

Член 121 
За својата работа, борбената готовност и рако-

водењето со единиците и установите на територијал-
ната одбрана во основните и други организации на 
здружениот труд и во месните заедници, стареши-
ните на тие единици и установи се одговорни и пред 
органот на управувањето на организациите, односно 
пред собранието на месната заедница или на него 
соодветниот орган на управување. 

Член 122 
Во војна, во. случај на непосредна воена опасност 

и други вонредни околности, територијалната одбра-
на може да се пополнува и со доброволци, односно 
со лица кои немаат воена обврска, а по свое барање 
се примени и стапиле во територијална одбрана. 

Во мир заради обучување можат доброволно да 
се вклучат во воени вежби и во други форми на обу-
чување на единиците, установите и штабовите на те-
риторијалната одбрана и лица кои не се воени об-
врзници. 

Лицата од ставовите 1 и 2 на овој член во пог-
лед на правата и должностите се изедначени оо дое-
ните лица, односно со воените обврзници и при ста-
пувањето во територијалната одбрана даваат свлече-
на изјава според одредбите од Законот за служба 
во вооружените сили. 

Член 123 
Распоредување на должност на резервни офице-

ри, резервни помлади офицери и воени обврзници 
— војници на офицерски должности во територијал-
ната одбрана врши командантот на територијалната 
одбрана на Републиката и старешините што тој ќе ги 
овласти. 

Член 124 
Заради проверување на мобилизациската и бор-

бената готовност на територијалната одбрана, однос-
но заради обучување на единиците, установите и 
штабовите и другите форми на организирање на те-
риторијалната одбрана, како и заради учество во 
заштитата од елементарни и други несреќи и други 
опасности во мир и во војна и други вонредни окол-
ности, командантот на територијалната одбрана на 
Републиката може да нареди мобилизација на одре-
дени единици, установи и штабови и други форми на 
организирање на територијалната одбрана според 
нивната воена организација и формација. 

Член 125 
За подготвување и извршување на мобилизација-

та на територијалната одбрана одговорни • се: 
командантот на територијалната одбрана на 

Републиката, односно понискиот старешина за под-
готвувањето и извршувањето на мобилизацијата на 
територијалната одбрана на територијата на Репуб-
ликата, односно територијата за која е одговорен по-
нискиот старешина; 

— командантот на територијалната одбрана на 
општината за подготвувањето и извршувањето на мо-
билизацијата на територијалната одбрана на подрач-
јето на општината и 

— старешините на единиците, установите и шта-
бовите на територијалната одбрана во основните и 
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други организации на здружениот труд и месните 
заедници за подготвување и извршување на моби-
лизацијата на единиците, установите и штабовите со 
кои раководат и командуваат. 

Член 126 
Командантот на територијалната одбрана на Ре-

публиката, или старешината што тој ке го овласти, 
наредува преземање на определени мерки на при-
правност на единиците, установите и штабовите и 
другите форми на организирање на територијалната 
одбрана во согласност со одлука на Претседателство-
то на СФРЈ. , 

^лен 127 
Учество на единиците и установите на терито-

ријалната одбрана во заштитата и спасувањето на лу-
ѓето и материјалните и други добра од елементарни 
и други несреќи и од други опасности кога е неоп-
ходна итна интервенција и кога единиците на ци-
вилната заштита и другите субјекти на општеството 
не се во можност да ја отстранат опасноста или по-
следиците од тие несреќи, наредува командантот на 
територијалната одбрана на Републиката во соглас-
ност со Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, а во исклучителни случаи и командантот 
на територијалната одбрана на општината во соглас-
ност со извршниот совет на собранието на општи-
ната. 

Член 128 
Материјалното и финансиското работење во те- -

риторијалната одбрана се води согласно со пропи-
сите за материјално и финансиско работење во ор-
ганите на општините и на Републиката и прописите 
за вооружените сили. 

Поблиски прописи за материјално-финансиокото 
работење во територијалната одбрана донесува ко-
мандантот на територијалната одбрана на Репуб-
ликата. 

2. Единици и установи на територијалната одбрана 

Член 129 
Единиците на територијалната одбрана се орга-

низираат, подготвуваат, обучуваат и оспособуваат за 
водење вооружена борба, вршење на други задачи 
на организиран вооружен општонароден отпор, »извр-
шување на определени задачи во вонредни околнос-
ти, учество во заштита и спасување на луѓето и ма-
теријалните и други добра од воени разурнувања, од 
елементарни и други несреќи и други опасности во 
мир и во војна и за извршување на определени за-
дачи од општествената самозаштита. * 

Член 130 
Основните и други организации на здружениот 

труд и месните заедници, општините и Републиката 
се грижат за организирање, опремување, обучување 
и вооружување на единиците што тие ги формираат. 

Член 131 
За формирање на единици и установа на тери-

торијалната одбрана во 'основните и други органи-
зации на здружениот труд и месните заедници одлу-
чува органот на управување на организацијата, од-
носно заедницата. 

За формирање на единици и установи на тери-
торијалната одбрана во општината одлучува органот 
определен со статутот на општината по предлог на 
командантот на територијалната одбрана на општи-
ната. 

За формирање на единици и установи на терито-
ријалната одбрана на Републиката одлучува Претсе-
дателството на СР Македонија по предлог на коман-
дантот на територијалната одбрана на Републиката. 

Член 132 
Установите на територијалната одбрана се фор-

мираат и оспособуваат за материјално обезбедување, 
снабдување, згрижување, обучување и обезбедување 
на други услови за дејствување на единиците, шта-

бовите и другите форми на организирање на терито-
ријалната одбрана. 

Установите на територијалната одбрана можат да 
се организираат како центри, бази, пунктови и скла-
дишта за снабдување со борбени и неборбени сред-
ства, работилници за поправка на оружје, опрема и 
други материјално технички средства, наставни, цен-
три за обука и оспособување и други погодни орга-
низациони форми. 

Поблиски прописи за формирање и работа на 
установите на територијалната одбрана донесува ко-
мандантот на територијалната одбрана на Републи-
ката. 

3. Штабови за територијалната одбрана 

Член 133 
За организирале и подготвување на територијал-

ната одбрана на општините и Републиката во мир и 
во војна се формираат штабови на територијалната 
одбрана. 

Штабови на територијалната одбрана можат да 
формираат и основните и други (организации на 
здружениот труд и месните заедници. 

Во определени случаи, повеќе месни заедници, 
во согласност со општинскиот штаб на територијална 
одбрана, можат да формираат заеднички штаб на 
територијална одбрана. 

За повеќе штабови на основните и други орга-
низации на здружениот труд и месните заедници, 
како и за посебни задачи сврзани за употреба на 
дел на силите на територијалната одбрана на општи-
ната може да се формира реонски штаб на терито-
ријална одбрана како ко м андно - оп е р ативен орган на 
општинскиот штаб. 

Бројот и составот на реонските штабови го опре-
делува командантот на територијалната одбрана на 
општината врз основа на меѓусебното усогласување и 
договарање со надлежните. самоуправни органи на 
заинтересираните основни и други организации на 
здружениот труд и месните заедници и општината и 
дадените насоки од командантот на територијалната 
одбрана на Републиката. 

Член 134 
Заради организирање, подготвување, раководење 

и командување со територијалната одбрана, Претсе-
дателството на СР Македонија, ио предлог на коман-
дантот на територијалната одбрана на Републиката 
може да формира обласни штабови на територијал-
на одбрана во согласност со основите на планот за 
организација, развој, изградба, опремување и планот 
за употреба на територијалната одбрана и во соглас-
ност со системот на раководење и командување со 
вооружените сили. 

Член 135 
Штабовите на територијалната одбрана ги вршат 

особено следниве работи: изработуваат планови за 
употреба, организација, развој, изградба и опрему-
вање на единиците и установите на територијалната 
одбрана; се грижат за организирање и подготвување 
на територијалната одбрана,- преземаат мерки за 
усогласување на плановите на територијалната одбра-
на со плановите и борбените дејствија на Југословен-
ската народна армија, со плановите на цивилна заш-
тита и плановите за функционирање на стопанството 
и општествените дејности во војна и со плановите за 
други вонредни околности; го организираат и спро-
ведуваат обучувањето; ги организираат и подготву-
ваат врските и криптогр афеката заштита за потреби-
те на единиците и установите на територијалната од-
брана,- обезбедуваат спроведување на мерките на 
приправност на единиците и установите на терито-
ријалната одбрана,- оперативно раководат со тери-
торијалната одбрана во заштитата и спасувањето на 
луѓето и материјалните и други добра од воени ра-
зурнувања, од елементарни и други несреќи и од 
други опасности; вршат инспекциски работи во врска 
со организирањето и подготвувањето на територијал-
ната одбрана, вршат и други работи утврдени со 
закон, статутите и другите општи акти на основните 



27 јули 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ ' Бр. 26 — Стр. 523 

и други организации на здружениот труд и месните 
заедници на (општината. 

Член 136 
Во согласност со одлуката на Претседателството 

на СФРЈ и плановите за развој на територијалната 
одбрана, (општинските штабови' на територијалната 
одбрана, во согласност со потребите на територијал-
ната одбрана на општината му предлагаат на Репуб-
личкиот штаб на територијалната одбрана годишни 
планови за школување, произведување и унапредува-
ње на резервни воени старешини и потребен број об-
врзници и материјални средства за потребите на ис-
полнетоста на територијалната одбрана. 

Републичкиот штаб на територијалната одбрана, 
врз основа на предлозите на општинските штабови 
на територијалната одбрана и своите потреби ги 
утврдува и предлага годишните планови и ли утвр-
дува потребите од став 1 на овој член за целата те-
риторијална одбрана на СР Македонија. 

Член 137 
Мирновременската формација (организација и 

систематизација) на Републичкиот штаб на . терито-
ријалната одбрана и другите штабови, команди и ус-
танови што ги формира Републиката, ја утврдува 
командантот на територијалната одбрана на Репуб-
ликата во согласност со Претседателството на СР Ма-
кедонија. 

Мирновременската формација на општинскиот 
штаб на територијалната одбрана, на предлог на ко-
мандантот на територијалната одбрана на општината, 
ја утврдува органот определен со статутот на општи-
ната во согласност со рамковната формација на оп-
штинските штабови на територијалната одбрана што 
ја донесува командантот на територијалната одбрана 
на Републиката. 

Член 138 ' 
Командантот на територијалната одбрана на Ре-

публиката се именува и разрешува од должност на 
предлог на Претседателството на СР Македонија. 

За вршење на работите од својата надлежност« 
командантот на територијалната одбрана на Репуб-
ликата може да донесува правилници, упатства, на-
редби, задолжителни инструкции и други акти. 

Член 139 
Началникот на Републичкиот штаб на територи-

јалната одбрана го именува и разрешува од долж-
ност Собранието на СР Македонија по предлог на ко-
мандантот на територијалната одбрана на Републи-
ката. - х ) 

Член 140 
Командантот на територијалната одбрана на оп-

штината го поставува и разрешува од должност ко-
мандантот на територијалната одбрана на Републи-
ката по предлог на органот утврден со статутот на 
општината. 

Началникот на општинскиот штаб на територи-
јалната одбрана во мир го именува и разрешува соб-
ранието на општината по претходна согласност на 
командантот на територијалната одбрана на Репуб-
ликата. 

Член 141 
Старешините на единиците, установите и штабо-

вите на територијалната одбрана во основните и 
други организации на здружениот труд, месните за-
едници, по предлог на органот утврден во статутот на 
организацијата, односно заедницата, ги поставува и 
разрешува командантот на територијалната ѕ одбрана 
на општината. 

Старешината на реонскиот штаб на територијал-
ната одбрана го поставува и разрешува од должност 
командантот на територијалната одбрана на општи-
ната. 

4. Произведување и унапредување на припадниците 
на територијалната одбрана 

Член 142 
Војниците — обврзници во чин резервен водник ' 

ги произведува командантот на територијалната од-
брана на Републиката или старешината- што тој ќе 

го овласти, според условите утврдени со Законот за 
Службата во вооружените сили. 

Произведување на војници — обврзници во чин 
резервен водник се врши п-о предлог на командантот 
на територијалната одбрана, односно старешината на 
единиците или установата на територијалната од-
брана. 

Член 143 
Војниците — обврзници распоредени во терито-

ријалната одбрана во чин резервен разводник, ре-
зервен десетар и резервен помлад водник ги унапре-
дува командантот на територијалната одбрана на Ре-
публиката или старешината што , тој ќе го области, 
според условите утврдени со Законот за Службата 
во вооружените сили. 

Унапредувањето на војниците — обврзници од 
став 1 на овој член се врши по предлог на стареши-
ната на единица, установа или штаб на територијал-
ната одбрана. 

Член 144 
Резервните помлади офицери, резервните офи-

цери до чинот капетан I класа и резервните воени 
службеници до IV класа кои се распоредени во те-
риторијалната одбрана ги унапредува командантот 
на територијалната одбрана на Републиката, според 
условите утврдени со Законот за Службата за воору-
жените сили. 

Унапредувањето на резервните помлади офице-
ри, резервните офицери до чинот капетан I класа и 
резервните воени службеници до IV класа кои се 
распоредени во територијалната одбрана, во органи-
те на општините и Републиката, цивилната заштита, 
службата за набљудување и известување, врските за 
раководење и во основните и други организации на 
здружениот труд и месните заедници. се врши по 
предлог од командантот на територијалната одбра-
на на општината, односно старешината на единиците 
или установата на територијалната одбрана, штабо-
вите за цивилна заштита, републичките и општин-
ските органи на управата за народна одбрана, орга-
низациите на Сојузот на резервните воени старешини 
и ошнгествен'0-политичките организации, како и на 
органите на управувањето на основните и други орга-
низации на здружениот труд и месните заедници во 
кои тие ее распоредени. 

Постапката за поднесување на предлози за уна-
предување на резервни воени старешини од став 1 
на овој член ја пропишува командантот на терито-
ријалната одбрана на Републиката. 

5. Оценување и пофалби — 

Член 145 
Оценување ќа. лицата во резервен состав, за вре-

ме на служба во територијалната одбрана, се врши 
по завршувањето на воената вежба. 

Лицето вѓо резервен состав на служба во територи-
јалната одбрана се оценува со поволна или неповол-
на оцена. 

Поволни ог|6ни се: „задоволува", „добар", „се 
истакнува" и „особено се истакнува", а неповолна 
оценка е „не задоволува". 

Член 146 
Оценување на лицата во резервен состав, на 

служба во територијалната одбрана, врши првиот 
претпоставен старешина на должност командир на 
чета, односно На самостоен вод или старешина на 
повисока должност. 7 

Член 147 
Лицето од член 145 против оценката може да 

поднесе жалба до непосредно повисокиот старешина 
од старешината што ја дал оценката, во рок од 15 
дена од денот на соопштувањето на оценката. 

Член 148 
Поблиски прописи за постапката и евиденцијата 

во врска со оценувањето на лицата во резервен сос-
тав на служба во територијалната одбрана донесува 
командантот на територијалната одбрана на Репуб-
ликата. 
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Член 149 
На штабови, единици и установи на териториј ал 

ната одбрана и на лицата во резервен состав на 
служба во територијалната одбрана, за особен успех 
постигаат во службата, можат да им се доделуваат 
писмени и усни пофалби. 

Усни пофалби дава првиот претпоставен ста-
решина, а писмена пофалба дава командир на чета 
и на него рамен или повисок старешина. 

6. Здравствена заштита 
Член 150 

Лицата во резервен состав, за "време на служба 
во територијалната одбрана, правата од здравствена 
заштита ги остваруваат според општите прописи за 
здравствена заштита на работниците, доколку со овој 
закон не е поинаку определено. 

член 151 
лицата во резервен состав, за време на служба 

во тери гори] алиа га одорама, остваруваат здравствена 
оашшта во здравствените организации. 

н о исклучок, лицата <јд став 1 на овој член 
здравствена заштита можат да остваруваат и во вое-

.здравствени установи и единици во согласност со 
надлежниот воен орган, ако во местата на служењето 
х_ема здравствена 'Организација или ако оваа органи-
зација не може да даде соодветна здравствена заш-
1 у1 хех, како и во итни (Случаи. 

остварувањето на здравствената заштита, освен 
во итни случаи, се врши оо упат од лекарот на еди-
ницата во која припадникот е распореден, односно 
од лекар на здравствената организација на здруже-
ниот труд во местото во кое се наоѓа единицата, ус-
тановата или штабот на територијалната одбрана. 

Ири остварување на правата од здравствената 
заштита лицата во резервен состав, за време на 
служба во територијалната одбрана, имаат право на 
иатни трошоци утврдени со член 157 на овој закон. 

Член 152 
Лицето во резервен состав кое има воен распо-

ред во територијалната одбрана и кај кое дошло до 
промена во здравствената состојба што влијае на не-
говата способност за воена служба, може по свое 
барање или по барање на штабот на територијалната 
одбрана да биде упатено на воено-лекарска комисија 
заради лекарски преглед и оцена на способноста за 
служење во резервниот состав. 

Општинскиот орган на управата за народна од-
брана може да упати на лекарски преглед и на оце-
на на способноста за служење во резервниот состав 
и лице кое нема воен распоред. 

Трошоците настанати во врска со упатувањето 
на лицата во резервен состав пред лекарска комисија 
и оценување на способноста во смисла на став 2 на 
овој член, паѓаат на товар на општината. 

Член 153 
Лицата во резервен состав, за време на служба 

во територијалната одбрана, имаат право на едно-
кратна парична помош и други посебни права во 
врска со повредите, заболувањата или смртта наста-
нати за време на служба во територијалната одбра-
на според Законот за служба во вооружените сили. 

Висината на еднократната парична помош од 
став 1 на овој член ја утврдува Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија. 

Средствата за исплата на еднократната парична 
помош на лицата во резервен состав за време на 
служба во територијалната одбрана ги обезбедува 
Републиката. 

Член 154 
Командантот на територијалната одбрана иа Ре-

публиката, во согласност со Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика ќе донесе побли-
ски прописи за начинот и постапката за остварува-
ње на здравствената заштита и за еднократна парич-
на помош на лицата во резервен состав за време на 
службата во .територијалната одбрана. 

7. Инвалидско осигурување 

Член 155 
Лицата во резервен состав, за време на служба 

или обучување во територијалната одбрана, во слу-
чај на намалување или загуоување на работната спо-
којност, телесно оштетување или смрт, имаат право 
на инвалидско осигурување според прописите за пен-
зиско и инвалидско осигурување на работниците. 

8. Надоместоци 

Член 156 
Лицата во резервен состав, за време на служба 

во територијалната одбрана, имаат право на надо-
месток на личниот доход и на други парични надо-
местоци во износ и според условите предвидени со 
Законот за воена обврска. 

Одлука за начинот на исплатување на надоместо-
кот од став 1 на овој член донесува Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија. 

Член 157 
Лицата во резервен состав, повикани на служба 

во територијалната одбрана, имаат право на надо-
месток на трошоците за превоз и на трошоците за 
исхрана и сместување. 

Висината, начинот и условите за остварување и 
исплатување на надоместокот од став 1 на овој 
член ги пропишува Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија. 

9. Служба во територијалната одбрана 

Член 158 
Како служба во територијалната одбрана се сме-

та вршењето на воени и други должности во тери-
торијалната одбрана. 

Член 159 
Службата во територијалната одбрана ја вршат 

воени лица и граѓански лица. 
Воените лице се активните воени лица и лицата 

во резервен состав додека се наоѓаат на воена долж-
ност во територијалната одбрана. 

Граѓанските лица во територијалната одбрана се 
лица вработени во единиците, установите и штабови-
те на територијалната одбрана. > 

Член 160 
Распоредувањето на активните воени лица во те-

риторијалната одбрала се врши според одредбите 
на Законот за служба во вооружените сили и други 
прописи што важат за припадниците на Југословен-
ската народна армија. 

Член 161 
Статусните прашања на граѓанските лица на 

служба во територијалната одбрана "ќе се уредат со 
посебен закон. 

10. Други одредби 

Член 162 
Пополнување на територијалната одбрана се вр-

ши во согласност со плановите за организација и 
развој на територијалната одбрана и утврдените кри-
териуми и приоритети за Пополнување, а според до-
биените бројни распореди на воените обврзници и 
материјалните средства од попис. 

Бројните распореди од став 1 на овој член • ги 
утврдуваат: 

— општинските штабови на територијалната од-
брана за единиците, установите и штабовите што ги 
формираат основните и други организации на здру-
жениот труд и месните заедници и општините; 

— обласните штабови на територијалната одбра-
на за своите единици и установи и за единиците и 
установите што ги формира Републиката кои се да-
дени во надлежност на обласните штабови и 
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— Републичкиот штаб на територијалната одбра-
на за единиците, установите и штабовите што ги фор-
мира Републиката или се формираат според планот 
за одбрана на Републиката. , 

Член 163 
Распоред на резервните воени старешини и на 

војниците обврзници на одредени старешински долж-
ности во територијалната одбрана, вршат: 

— командантот на територијалната одбрана на 
Републиката на мајори, потполковници, ^полковници 
и други воени обврзници на старе шински должности 
за кои се предвидени овие членови, како и на други 
офицери, помлади офицери и војници — обврзници 
распоредени на старешината должности во единици-
те, установите и штабовите што ги формира Репуб-
ликата, доколку за тоа не овластил друг старешина; 

— командите на територијалната одбрана на оп-
штината на офицерите до чинот капетан I класа и 
на помладите офицери и другите воени обврзници 
на офицерски должности до чинот капетан I класа, 
распоре дени во единиците, установите или штабовите 
што ги .формираат основните и други организации 
на здружениот труд и месните заедници и општи-
ните. 

Член 164 
Воено лице на служба во територијалната одбра-

на е должно привремено да престојува во воена 
единица, односи^ воена установа, ако тоа го бараат 
посебни потреби на службата. 

Привремен престој од став 1 на овој член на-
редува командантот на • територијалната одбрана на 
Републиката, односно старешината што тој ќе го 
овласти. 

Член 165 
Заради давање на мислења на надлежниот ста-

решина во врска со унапредувањето, произведува-
њето, распоредот, ^назначувањето. давањето на одли-
кувања и други кадровски прашања кои се однесу-
ваат на припадниците на територијалната одбрана, 
во штабовите и командите на територијалната од-
брана, може да се формира кадровски совет, како 
советодавно тело на командантот на територијалната 
одбрана. 

Членовите на кадровскиот совет од став 1 на овој 
член ги именува надлежниот командант на терито-
ријалната одбрана. 

Во единиците, установите и штабовите на тери-
торијалната одбрана можат да се формираат и дру-
ги совети како сове^одавни тела на командантите на 
територијалната одбрана, односно на старешините на 
единиците и установите. 

Член 166 
На воените обврзници и други лица на воен 

распоред во територијалната одбрана, за време на 
вршењето на службата и другите должности во те-
риторијалната одбрана, во однос на кривичната, дис-
циплинската и материјалната одговорност и одговор-
носта за прекршоци, се применуваат одредбите од 
Законот за служба во вооружените сили и прописите 
донесени врз основа на тој закон што се примену-
ваат во вооружените сили. 

Член 167 
Трошоци настанати во врска со упатувањето на 

лицата во резервен оостав на лекарски преглед и 
оцена* на нивната способност за служба во резерв-
ниот состав на територијалната одбрана се испла-
туваат : 

— на товар на основната и друга организација 
на^ здружениот труд, ако се распоредени во едини-
ците, установите и штабовите на територијалната 
одбрана што таа ги формира; 

— на товар на општината, ако немаат воен рас-
поред или ако се распоре дени' во единиците, устано-
вите и штабовите на територијалната одбрана што 
ги формира општината или месната заедница и 

— на товар на Републиката, ако се распоредени 
во единиците, установите и штабовите на територи-
јалната одбрана што таа ги формира. 

Глава IX 

НАБЉУДУВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ 
Член 168 

Заради откривање и следење на сите видови опас-
ности од воени дејства, други опасности за Републи-
ката и елементарни и други несреќи што можат да 
ги загрозат луѓето, вооружените сили и материјал-
ните добра и заради известување и тревожење на 
работните луѓе и граѓаните, на самоуправните орга-
низации и заедници, на општеетвено-политичките и 
други" општествени организации, на органите на оп-
штината и Републиката и вооружените сили за тие 
опасности во мир и во војна, се организира систем 
за набљудување и известување во Републиката, во 
рамките на општиот систем за набљудување и из-
вестување како дел од општонародната одбрана и 
општествената самозаштита. 

Член 169 
Системот за набљудување и известување се ор-

ганизира како единствен и поврзан систем на тери-
торијата на Републиката во рамките на единствениот 
општ систем за набљудување и известување на СФРЈ. 

Системот за набљудување и известување во оп-
штините и Републиката се состои од служба за на-
бљудување и известување и од органите, организа-
циите, заедниците и службите од член 181 на овој 
закон, кои во рамките на редовната дејност се зани-
маваат со набљудување и известување за настаните 
и појавите кои се од значење за општонародната 
одбрана. 

Прописите за функционирањето на системот за 
набљудување и известување во општините и во Ре-
публиката во мио и во војна, ги донесува Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Член 170 
Служба за набљудување и известување форми-

раат општините и Републиката. 
Две или повеќе општини можат да формираат 

заедничка служба за набљудување и известување. 
, Служба за набљудување и известување можат да 

формираат и организациите на здружениот труд и 
месните заедници. 

Член 171 
Службата за набљудување и известување ги от-

крива опасностите од сите видови воени дејствија, 
непријателски и други активности, елементарни и 
други несреќи и други опасности во мир и во војна 
и за откриените опасности и преземените мерки ги 
известува органите на општините и Републиката, ко-
мандите и штабовите 'на вооружените сили, штабо-
вите на цивилната заштита, самоуправните органи-
зации и заедници и работните луѓе и граѓаните и 
врши тревожење. 

Службата за набљудување и известување врши 
и други работи утврдени со закон и други прописи. 

Член 172 
За извршување на своите задачи, службата за 

набљудување и известување го користи општиот сис-
тем на врски, функционалните системи за врски и 
врските за раководење. 

Службата за набљудување и известување има 
приоритет во користењето на врските од став 1 на 
овој член. 

Член 173 
Службата за чабљудување и известување на оп-

штините и Републиката се организира во рамките на 
органите на управата зл наводна одбрана. 

Работите во врска еп. организирањето, подготву-
вањето. опремувањето и оспособувањето на службите 
за набљудување и известување на општиниве. и Р«?-
пубтти*гата г и вршат органите на управата за народ-
на одбрана. 

Член 174 
Службата за набљудување и известување се сос-

тои од центри за известување и набљудувачки ста-
ници. 
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Член 175 
За потребите на службата за набљудување и 

известување општините и Републиката формираат 
центри за известување, а по' потреба .вакви центри 
можат да формираат и организациите на здруже-
ниот труд. 

Извршниот совет на собранието на општината, 
односно на Републиката ги утврдува организациите 
на здружениот труд што се должни да формираат 
центри за известување. 

Член 176 
Центрите за известување се должни да приби-

раат податоци за сите видови опасности од воени деј-
ствија, непријателски и други активности, елемен-
тарни и други несреќи и други опасности, тие пода-
тоци да ги обработуваат и за нив да ги информираат 

надлежните органи и организации и работните луѓе и 
граѓаните од член 168 на овој закон и по потреба да 
вршат тревожење. 

•Набљудувачите станици должни се да вршат 
набљудување на просторот за опасностите од воздух, 
земја, воца и радиолошко-хемиско-биолошки опаснос-
ти во војна и други вонредни околности, како и за 
елементарни и други несреќи и други опасности во 
мир и во војна и за тоа да доставуваат податоци и 
информации во центрите за известување. , 

Член 177 
Самоуправните организации и заедници, служби-

те и органите на општините и Републиката и на оп-
штествените организации кои во рамките на своите 
дејности се занимаваат со набљудувања и утврду-
вање на определени појави, се вклучуваат во систе-
мот за набљудување и известување на општината и 
Републиката и се должни на центрите за известува-
ње веднаш да им доставуваат податоци од значење 
за општонародната одбрана и тоа особено: 

1) органите на управата за внатрешни работи 
за појави, настани и опасности од значење за општо-
народната одбрана; 

2) хидрометеоролошките служби — за радиоак-
тивни и атмосферски врнежи, контаминација на ВОЗ-
ДУХ. земјиште и вода и временските непогоди: луњи, 
отежни намети, мраз на водотоците и слични опас-
ности и појави: 

3) противпожарни служби — за пожарите и за 
другите опасности и појави кои ги следи оваа 
служба: 

4)'здравствените и ветеринарните служби — за 
појавата и ширењето на заодени болести, ПРИСУСТВО 
на оадиолотцко-хемжжо-биолошки агенси во вода и 

»во прехранбени ПРОИЗВОДИ,-
5) службите за радиолош^^ "•»штита — за поја-

други опасности кои го отежнуваат или^ го загрозу-
ваат животот на луѓето. 

Прописи за вклучување на организациите, заед-
ниците, службите и органите од став 1 на овој член 
заради извршување на задачите за набљудување и 
известување и за обврските на организациите и за-
едниците од точките 1 до 12 од став 1 на овој член 
и на другите самоуправни организации и заедници 
БО поглед на финансирањето на изградбата и усог-
ласувањето на системот за тревожење на општините 
и Републиката на загрозените подрачја донесува Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Член 178 
Самоуправните организации и заедници ги от-

криваат и ги следат сите 'опасности од воени деј-
ствија, од елементарни и други несреќи и од други 
опасности на своето подрачје и податоците се долж-
ни да ги доставуваат до општинските центри за из-
вестување. 1 

Член 179 
За потребите на центрите за известување, носи-

телите на правото на сопственост и користење на об-
јекти се должни да дозволат поставување на сирени 
и други соодветни средства на тие објекти. 

Организациите на здружениот труд за дистрибу-
ција на електрична енергија должни се да овозможат 
приклучување на сирените на нисконапонска мрежа. 

Член 180 
Организациите на здружениот ТРУД И други орга-

низации од областа на јавното информирање долж-
ни се веднаш да ги објават известувањата на служ-
бата за набљудување и известување цгго се однесу-
ваат на сите видови опасности 

Начинот и постапката за објавување на известу-
вањата од став 1 на овој член п пропишува Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Член 181 
Во склучувањето на ДОГОВОРОТ за утврдување на 

единствените ознаки на припадниците на службата 
за набљудување и известување од член 149 на Со-
јузниот закон учествува и Републичкиот секретаријат 
за народна одбрана. 

Член 182 
Одредбите во врска со произведувањето и уна-

предувањето. оценувањето и пофалби, здравствената 
заштита, инвалидското осигурување, надоместоците и 
Д Р У Г И одредби за припадниците на територијална од-
брана од овој ааком, соодветно е3 применуваат и на 
ппипчлиниите на службата за набљудување и извес-
тување. 

Глава X 

ВРСКИ ЗА РАКОВОДЕЊЕ И КРИПТОЗАШТИТА 

Член 183 
За потребите за раководење на органите на оп-

штините, Републиката, органите на опште ствено-по-
литичките организации, организациите на здружениот 
ГРУД од посебно значење за општонародната одбрана 
и на месните заедници во војна, непосредна воена 
опасност и ДРУГИ вонредни околности, ^е организи-
раат и подготвуваат врска за раководење и се спро-
ведуваат мепки на коиптозаштита. 

Организацијата на врските за раководење и 
кпмптшааштита во Републиката, како и обемот на 

активирање во РОН пе дни околности ја Утвр-
дува претседателството на СР Македонија. 

Нп еж ит е за паново пење во поглед на гНункттиони-
и користењето гтпртгтаиу^зат единствен сис-

тем на територијата на Републиката. 

Член 184 
Врските за раководење претставуваат посебно ор-

ганизирани радиооелејни, телефонски, телепоинтер-
ски и К У Р И Р С К И ВРСКИ во согласност со потребите и 
плановите за одбрана на Републиката, општините, 
организациите на здружениот труд од посебно зна-
чење и месните заедници. 



27 јули 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ ' Бр. 26 — Стр. 527 

За остварување на функцијата на врските за ра-
ководење приоритетно се користат врските на работ-
ната организација за ПТТ сообраќај, функционал-
ните системи за врски и средствата за врски на дру-
гите иматели на врски. 

Имателите на системите и средствата за врски 
од став 2 на овој член се должни на барање на над-
лежниот орган на Републиката, односно на општи-
ната да обезбедат врски за потребите на раководе-
њето. 

Користењето на врската од ставовите 1 и 2 на 
овој член, го усогласува Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски. 

Член 185 
За функционирање на врските за раководење, во 

Републиката и општините се формираат единици за 
врски за раководење. 

Единиците за врски за раководење се пополну-
ваат со воени обврзници, на начин утврден за попол-
нување на единиците на територијалната одбрана. 

Формација^ на единиците за врски за раково-
дење ја пропишува командантот на територијалната 
одбрана на Републиката. 

Член 186 
Самоуправните организации и заедници, органи-

те на општините и Републиката и органите на опште-
ствено-политичките организации, заради заштита на 
•тајните податоци и информации кои се пренесуваат 
преку системите за врски, се должни да применуваат 
мерки за криптозаштита, противелектронско обезбе-
дување и други неопходни мерки за заштита. 

Криптозаштитата на тајните податоци и инфор-
мации ја врши службата за криптозаштита. 

Член 187 
Организирањето, подготвувањето, оспособувањето 

и опремувањето на врските за раководење и крип-
тозаштитата ги вршат органите за народна одбрана, 
освен за потребите на органите за внатрешни рабо-
ти и територијалната одбрана, 

Глава XI 

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

1. Заеднички одредби 

Член 188 
Цивилната заштита опфаќа лична и заемна заш-

тита на работните луѓе и граѓаните, мерки за зашти-
та и спасување единици, штабови и други органи на 
цивилната заштита, како и други форми на органи-
зирање на цивилната заштита. 

Како други органи, односно други форми на ор-
ганизирање на цивилната заштита во смисла на овој 
закон, се подразбираат: повереници на цивилната 
заштита, оперативни штабови, екипи на цивилната 
заштита, работни групи и други форми на организи-
рање на цивилната заштита за извршување на одре-
дени задачи на заштита и спасување во самоуправ-
ните организации и заедници, во населбите и во 
станбените и деловните згради, во јавни и други об-
]екти. 

Член 189 
ч Цивилната заштита се организира како единствен 
систем во општината во рамките на единствениот 
систем на општонародната одбрана во Републиката. 

Под единствен систем на цивилната заштита во 
општината се подразбира организација на цивил-
ната заштита во согласност со потребите за зашти-
та на луѓето и материјалните и други добра на под-
рачјето на општината и употреба на цивилната заш-
тита во согласност со планот за одбрана на општи-
ната. 

2. Лична и заемна заштита _ _ _ _ _ 
' 

Член 190 
Во рамките на личната и заемната заштита се 

организираат, подготвуваат и преземаат мерки и пос-
тапки за превентивна заштита; прва помош и само-
помош; укажување на помош на членовите на се-
мејството, како и згрижување на деца и изнемоште-
ни лица во непосредна близина и за заштита и спа-
сување на општествената сопственост и средства во 
сопственост на граѓаните и извршување на други 
мерки и постапки за лична и заемна заштита со која 
се обезбедува прво организирано укажување на по-
мош, заштита и спасување од воени разурнувања, од 
елементарни и други несреќи и други опасности во 
мир и во војна. 

Во остварувањето на заштитата и спасувањето, 
личната и .заемната заштита, се потпира и на сили-
те и средствата на единиците на цивилната заштита. 

Формите и содржините на личната и заемната 
заштита ги утврдуваат со плановите за одбрана. 

Член 191 
Работните луѓе и граѓаните во станбените згради 

и другите објекти и самоуправните организации и за-
едници спроведуваат мерки и постапки за лична и 
заемна заштита, формираат единици за општа наме-
на и се грижат за опремување и обучување на тие 
единици, набавуваат, односно изработуваат прирач-
ни средства за лична заштита, обезбедуваат средства 
за колективна заштита и спроведуваат обучување за 
лична и заемна заштита. 

Член 192 
Зџ организирање и подготвување на личната и 

заемната заштита во органите на општината и Ре-
публиката и во другите органи одговорен е функ-
ционерот кој раководи со органот, другите самоуп-
равни организации и заедници — органот на упра-
вување, утврден со статутот на организацијата, од-
носно заедницата, а »во зградите и другите објекти 
— органот што управува со зградата, односно дру-
гиот објект, куќниот совет и повереникот на цивил-
ната заштита. 

Член 193 
Во станбените згради и другите објекти, населби 

и дел од населби и во самоуправните организации и 
заедници се назначува повереник на цивилната заш-
тита. 1 

Повереникот на цивилната заштита е должен да 
се грижи за ^организирано учество на работните луѓе 
и граѓаните во подготовките и остварувањето на лич-
на и заемна заштита иѓ мерките за заштита и спасу-
вање, а своето дејствување го усогласува со другите 
организирани сили на цивилната заштита. 

Поверениците на цивилната заштита ги назначу-
ва органот на управување утврден оо статутот на са-
моуправната организација и заедница. 

Член 194 
Работните луѓе и граѓаните обезбедуваат сред-

ства за лична заштита, ако такви средства не се 
обезбедени по друг основ. 

Самоуправните интересни заедници и другите 
организации и органи што управуваат со станбените 
и другите објекти, донесуваат планови за набавка на 
средства и опрема за колективна заштита во тие 
објекти за што обезбедуваат и финансиски средства. 

Средства и опрема за колективна заштита на ра-
ботните луѓе и на општествената сопственост, во ор-
ганизациите на здружениот труд, обезбедуваат тие 
организации на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници за што обезбедуваат 
и финансиски средства. 

Член 195 
Организацијата на црвениот крст учествува во 

подготвувањето и организирањето на работните лу-
ѓе и граѓаните за лична и заемна заштита, укажу-
вање на прва медицински помош, домашна нега, 
здравствено воспитување, прибирање на средства за 
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негување на повредени и заболени; организира и 
обезбедува работа на службата за барање и уче-
ствува во укажување на социјална помош на лица кои 
ќе се најдат во положба на социјална потреба и во 
згрижувањето на болните и изнемоштени граѓани; 
презема соодветни мерки и активности за добровол-
но давање на крв и за создавање на резерви и про-
дукти од крв за потребите во војна и во случај на 
елементарни и други несреќи и други-опасности во 
мир и во војна. 

Организацијата на црвениот крст, самостојно и 
во соработка со штабовите на цивилната заштита и 
другите органи на/ општината и Републиката, уче-
ствува во згрижувањето на загрозените и настрадали 
граѓани за што организира и оспособува екипи за 
прва помош и екипи за згрижување и спроведува 
други подготовки што се од интерес за згрижување 
на загрозените и настраданите граѓани. 

Член 196 
Општествените организации, стручни и други 

здруженија, во рамките на редовната дејност вршат 
и заштита и спасување, учествуваат во организира-
њето и подготвувањето за лична и заемна заштита и 
вршат оспособување на работните луѓе и граѓаните 
за непосредна лична и заемна заштита. 

3. Мерки за заштита и спасување 

Член 197 
Мерките за заштита и спасување се планираат, 

подготвуваат и спроведуваат заради спречување на 
опасностите предизвикани од воени разурнувања и 
елементарни и други несреќи и други опасности во 
мир и во војна, како и за ублажување и отстранува-
ње на последиците од настанатите несреќи. 

Мерки за заштита и спасување се-, засолнување 
на луѓето и материјалните добра: евакуација; згри-
жување на загрозените и настраданите; затемнување, 
маскирање; радиолошко-хемиско-биолошка заштита,-
заштита и спасување од уривање: заштита и спасу-
вање од поплави: заштита и спасување од пожали: 
заштита и спасување од експлозии; прва медицинска 
ПОМОШ? заштита и спасување на животни и ПРОДУК-
ТИ од животинско потекло: заштита и спасување на 
растенија и р а с т и т е л н и ПРОИЗВОДИ: .асанација на те-
ренот и создавање резерви од крв. 4 

1) Засолнување на луѓето и материјалните добра 

Член 198 
Засолнување на луѓето и материјалните добра 

опфаќа: планирање и изградба на засолништа и дру-
ги заштитни објекти, приспособување и користење 
на подрумски и други погодни простории и природ-
ни објекти за засолнување, изградба на РОБОВСКИ за-
солништа и засолни, како и одржување и организа-
ција за користење на засолништа ц други заштитни 
објекти. 

Член 199 
Под засолништа, во смисла на член 198 на овој 

закон, се подразбира двонаменски објекти или посе-
бен објект за заштита на луѓето и материјалните 
добра, кои обезбедуваат определен степен на заш-
тита од воз,душен натпритисок, пожар и контамина-
ција. предизвикани од современи воени средства. 

Под други заштитни објекти за заштита на луѓето 
и материјалните добра се подразбираат подрумски и 
други простории во зградите приспособени за засол-
нување, напуштени тунели и рударски јами, пештери 
и други природни објекти, како и РОБОВСКИ засол-
ништа и засолни кои по правило се градат во случај 
на непосредна воена опасност и во војна. 

Член 200 
Општините, самоуправните организации и заедни-

ци и граѓаните се должни да градат засолништа и 
други заштитни објекти за заштита на луѓето и ма-
теријалните добра, освен во случаите предвидени со 
член 204 на овој закон. 

За сите работни луѓе и граѓани се обезбедува за-
солниште место или место во засолни. 

Работните луѓе и граѓаните се должни да уче-
ствуваат во изградбата на РОБОВСКИ засолништа и 
засолни. 

Член 201 
Општините, самоуправните организации и заед-

ници, изработуваат планови за засолнување на лу-
ѓето и материјалните добра, а општината и програ-
ма за изградба на засолништа и приспособување на 
други објекти погодни за засолнување. 

Член 202 
Изградба на засолништа и приспособување на 

други погодни Објекти за засолнување и заштита на 
луѓето и материјалните добра се утврдува со прос-
торните и урбанистички планови и плановите за за-
солнување. 

Расположливите капацитети за засолнување, ви-
дот, намената, локацијата и степенот на отпорноста 
и мерките и постапките за засолнување на луѓето и 
материјалните добра се утврдуваат со планот за за-
солнување. 

Врз основа на процената на загрозеноста урба-
нистичкиот и просторниот план и планот за засол-
нување, се изработува програма за изградба на за-
солништа и други заштитни 'објекти со која се утвр-
дува динамиката на изградбата на нови, приспособу-
вање на постојните засолништа и другите објекти по-
годни за засолнување. 

Програмата за изградба на засолништа ја доне-
сува собранието на општината. 

Член 203 
Оо програмата за изградба на засолништа и дру-

ги заштитни објекти општината е должна да пред-
види првенствено изградба на засолништа кои мо-
жат да се користат и за други потреби во мир (дво-
наменски засолништа). 

Член 204 
При изградба на нови згради и други објекти 

во градовите и стопанските центри, како и во други 
населени места кои според процената на загрозе-
носта може да бидат цел на напад во војна, во кои 
согласно со урбанистичкиот план, планот за засолну-
вање и програмата за изградба на засолништа, тре-
ба да се градат засолништа, инвеститорот на згра-
дата, односно на објектот не е должен да гради за-
солниште : 

1) ако изградбата на засолништето не е можна 
заради ге олошко-хидр ол описите карактеристики на 
земјиштето на кое ©е гради^згоадата, односно објек-
тот или ако поради тоа несразмерно се зголемуваат 
трошоците на изградбата,-

2) ако во близина на зградата, односно објектот 
постојат природни или вештачки објекти погодни за 
засолнувале на луѓето и материјалните добра кои 
можат да се приспособат за заштита од современи 
воени средства,-

3) ако капацитетот на веќе изградените засол-
ништа ги задоволува потребите од засолнување на 
луѓето и материјалните добра и 

4) ако со просторниот, урбанистичкиот и планот 
за засолнување и програмите за изградба на засол-
ништа не̂  се предвидува изградба на засолниште. 

Инвеститорите што согласно со став 1' точка 1 
и 2 на овој член се ослободени од изградба на за-
сол1нт'"тте. се должни да плаќаат придонес за из-
градба на засолништа во висината на вредноста на 
засолништето, доколку тоа би го граделе. 

Постоење на условите од став 1 на овој член го 
оценува општинскиот штаб за цивилна заштита. 

На објектите кои служат исклучително за потре-
бите на општонародната одбрана не се плаќа при-
донес за изградба на засолништа. 

Член 205 
Средствата за изградба на засолништа и за прис-

пособување на погодни простории за засолништа и 
за нивно опремување и одржување на подрачјето на 
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општината се обезбедуваат од придонес на сопстве-
ниците на деловни и станбени згради, односно на де-
ловни простории и станови кои не плаќаат станари-
на, односно закупнина .од делот на 'Станарината, од-
носно закупнината од станбени и деловни згради и 
од закупнината за корисгење на засолништа во мир. 

Член 206 
Средствата за изградба на нови засолништа и за 

опремување и одржување на засолништата во тие 
згради, на подрачјето на општината се обезбедуваат 
од инвеститорите кои согласно со член 204 на овој 
закон, не градат засолниште од станарината на оп-
штествените станови, од закупнината на деловни и 
станбени згради во кои нема засолниште и од закуп-
нината за користење на двонаменските засолништа. 

Член 207 
Висината на придонесот од станарината, односно 

закупнината од членовите 205 и 206 на овој закон, 
не може да биде помала од 2 отсто од вкупниот из-
нос на станарината, односно на закупнината од стан-
бените и деловните згради, од висината на закупни-
ната, односно станарината која би се плаќала во 
случај ако зградата, станот или просторот се издава 
под закуп и од користење на двонаменските засол-
ништа. 

Сопствениците на деловни и станбени згради, од-
носно на деловни простории и станови кои сами ги 
користат, плаќаат придонес од најмалку 1 отсто од 
висината на закупнината, односно станарината која 
би се плаќала во случај ако зградата, станот или 
просторот се издаваат под закуп. 

- Член 208 
Техничкиот прием на изградени засолништа го 

врши стручна комисија во чиј состав треба да бидат 
застапени 'специјалност за архитектура, градежниш-
тво, електроенергетика, машинство и заштита при 
работа, како и членот на општинскиот штаб за ци-
вилна заштита по мерката засолнување. 

Стручната комисија од став 1 на овој член ја 
формира извршниот совет на собранието на општи-
ната. 

Повеќе општини можат да формират заеднич-
ка комисија. 

Член 209 
Засолништата и другите заштитни објекти мораат 

редовно да се одржуваат во исправна состојба. 
За инвестиционото и тековно одржување на за-

солништата во исправна состојба се одговорни орга-
ните на општината и самоуправните организации и 
заедници кои управуваат или во чија сопственост се 
засолништата. 

Одржувањето на засолништата може да се дове-
ри и на соодветна стручна организација. 

Член 210 
Средствата за изградба на засолништата, форми-

рани според член 207 на овој закон можат да се 
здружуваат со средствата на организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници за изградба на засолништа. 

Член 211 
Од средствата за изградба и одржување на за-

солништата можат да се одобруваат кредити на са-
моуправни организации и заедници ако градат двона-
менски засолништа. 

Каматната стапка за средствата одобрени од став 
1 на овој член изнесува 7 отсто, а рокот на враќа-
ње не може да биде подолг од 5 години. 

Член 212 
Засолништата можат да се даваат под закуп за 

мирновременски потреби на општествени и граѓан-
ско-правни лица, како и на граѓани на начин и спо-
ред условите што ги пропишува собранието на оп-
штината, со тра ШТО: 

1) да не се врши адаптација која би влијаела 
или би можела да влијае врз промената на нивната 
основна намена и врз намалувањето на заштитната 
моќ; 

2) да не се користат за цели Дгго би ги влошиле 
хигиенските и техничките услови; 

3) со користењето на засолништата да не се на-
рушува куќниот ред и мир и 

4) во војна, во непосредна воена опасност или 
други вонредни околности веднаш или најдоцна во 
рок од 18 часа, да можат да се испразнат и оспосо-
бат за заштита. 

Член 213 
Висината на придонесот за изградба на засол-

ништа, начинот и рокот на неговото уплатување, 
односно враќање се утврдува со одлука на собра-
нието на општината. 

Член 214 
Наплатувањето на придонесите за изградба на 

засолништа врши општинскиот орган на управата 
надлежен за финансиите, според преписите кои се 
однесуваат на наплатувањето на даноците и придо-
несите. 

Против решението на надлежниот општински ор-
ган на управата може да се поднесе жалба до Репуб-
личкиот секретаријат за финансии. 

Жалбата не го одложува извршувањето на реше-
нието. 

Член 215 
За начинот на употребата и користењето на сред-

ствата за изградба на засолништа, приспособување 
на погодни простории за засолништа и за нивно оп-
ремување и одржување одлучува советот за народна 
одбрана на собранието на општината по предлог на 
општинскиот штаб за цивилна заштита. 

2) Евакуација 

Член 216 
Во војна, во случај на непосредна воена опасност 

и други вонредни околности, во согласност со пла-
новите за »одбрана, може да се нареди евакуација на 
граѓаните и на самоуправните организации и заед-
ници. 

Граѓаните на кои им е соопштено дека ќе се 
евакуираат, сите промени кои се од интерес за под-
готвување и извршување на евакуацијата се должни, 
во рок од 15 дена од денот на настанувањето на про-
мените, да ги пријават на месната заедница која им 
соопштила дека се евакуираат. 

Општините од чии подрачја се врши евакуаци-
ја на граѓаните и општините кои вршат прифаќање 
на евакуираните граѓани се, должни уште во мир да 
преземат мерки за обезбедување на неопходни усло-
ви за прифаќање, сместување и задоволување на 
другите потреби на граѓаните кои се евакуираат. 

г 
3) Згрижување на загрозени и настрадаш! 

Член 217 
Згрижувањето на загрозените и .настраданите 

граѓани го организираат и спроведуваат самоуправ-
ните организации и заедници; надлежните органи на 
општината, општествените организации и граѓаните. 

Со згрижување на загрозените и настраданите . 
граѓани непосредно раководат штабовите' за цивил-
на заштита, додека не се создадат услови згрижува-
њето да го преземат надлежните органи на месните 
заедници, општините и Републиката. 

По барање на штабовите за цивилна заштита, 
корисниците на станбени и други згради се должни 
да ги примаат загрозените и настраданите граѓани 
на привремено сместување, а самоуправните органи-
зации и заедници и граѓаните, резервите на храна и 
други материјални средства, се должни тие да ги 
стават на располагање за згрижување на загрозените 
и настраданите граѓани. 
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4) Затемнување 

Член 218 
Организациите на здружениот труд кои се над-

лежни за јавното осветлување организираат и спро-
ведуваат затемнувања на јавните места, улици, плош-
тади и други слични објекти. 

Затемнувањето на станбените и други згради, ин-
дустриските и другите општествени објекти и сооб-
раќајните средства, се должни да го организираат и 
спроведуваат самоуправните организации и заедници, 
куќните совети, корисниците и сопствениците на ста-
новите и зградите и возачите на сообраќајните сред-
ства. за што обезбедуваат и потребни средства за 
затемнување 

5) Маскирање 

Член 219 
За објектите за кои општината, во соработка со 

надлежниот воен орган, ќе определи да се маски-
раат, се изработува план за маскирање. 

Самоуправните (Организации" и заедници, во сог-
ласност со планот за маскирање, преземаат подготви-
телни мерки и обезбедуваат потребни средства за 
маскирање во војна, во непосредна воена опасност 
или во други'вонредни околности. 

6) Радиолошко-хемиско-биолошка заштита 

Член 220 
Организирање го и спроведувањето на мерките 

за радиолошко-хемиско-биолошка заштита се врши 
заради откривање и утврдување на опасностите и 
спречување, ублажување и отстранување на последи-
ците од дејствата на радиолошко-хемиско-биолошките 
средства на луѓето, растителниот и животинскиот 
свет и на материјалните и други добра. 

Научно-истражувачките организации, органите на 
хидрометеоролошката служба и другите стручни 
служби, кои се должни да учествуваат во извршува-
њето на мерките и постапките за ралиолошко-хемис-
ко-биолошка заштита ги утврдува Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија. 

7) Заштита и спасување од уривање , 

Член 221 
Општината ја организира и спроведува заштита-

та и спасувањето на луѓето и материјалните добра 
од уривање и презема мерки за отстранување на по : 
следините од уривање во војна, во непосредна воена 
опасност и други вонредни околности. 

Во заштитата и спасувањето на луѓето и матери-
ријалните добра од уривање, должни се да учеству-
ваат особено градежните, рударските, комуналните, 
транспортните и другите организации на здружениот 
труд и служби кои располагаат со соодветни сред-
ства, опрема и кадри. 

8) Заштита и спасување од поплави 

Член 222 
Општината организира и раководи со заштитата 

и спасувањето на луѓето и материјалните и други 
добра од поплави. 

ВО заштитата и спасувањето од поплави се долж-
ни да учествуваат особено водостопанските, против-
пожашште, комуналните и други организации и 
служби кои располагаат со соодветна опрема, сред-
ства и кадри. 

9) Заштита и спасување од пожари 

Член 223 
Општината и самоуправните 'организации и заед-

ници организираат и спроведуваат заштита и 'спасу-
вање на луѓето и материјалните и други добра од 
пожари и преземаат мерки за отстранување на опас-
ностите и последиците од пожари. 

. Во заштитата и спасувањето од пожари се долж-
ни да учествуваат особено противиожарните, кому-
налните и други организации на здружениот труд и 
служби кои располагаат со соодветни средства, оп-
рема и кадри за гаснење пожари. 

10) Заштита и спасување од експлозии 

Член 224 
Општината ја организира и спроведува заштита-

та и спасувањето на луѓето и материјалните добра од 
експлозии и.презема мерки за отстранување на опас-
ностите и последиците од експлозивни средства. 

Член 225 
Заштитата од неексплодирани убојни средства во 

мир (пронаоѓање, дезактивирање и уништување) ја 
организира органот на управата за народна одбрана 
на собранието на општината. 

Работите на заштита од неексплодирани убојни 
средства ги вршат и соодветните единици на тери-
торијалната одбрана и цивилната заштита. 

Единиците на територијалната одбрана што ќе 
вршат работи на заштита и уништување на неекс-
плодирани убојни средства ги (определува командан-
тот на територијалната одбрана на Републиката, а 
единиците на цивилната заштита — началникот на 
Републичкиот штаб за цивилна заштита. 

Работите на заштита од неексплодирани убојни 
средства во мир можат да ги вршат само лица кои 
се здравствено и физички способни и имаат соодвет-
на стручна подготовка што ја пропишува Републич-
киот комитет за труд во согласност со републичкиот 
секретар за народна одбрана и командантот на Ре-
публичкиот штаб за цивилна заштита, 

Одобрението на лицата за вршење на работите 
на заштитата од неексплодирани убојни средства го 
издава републичкиот секретар за народна одбрана, 
кој може да го определи и подрачјето на кое ќе ре 
вршат 'овие работи. 

Републичкиот секретар за народна одбрана, во 
согласност со републичкиот секретар за финансии, 
го пропишува износот на надоместокот што им при-
паѓа на лицата за вршење на работите од став 4 на 
овој член. 

Трошоците во врска со заштитата од неекспло-
дирани убојни срества паѓаат на товар на општината, 
односно на инвеститорот каде што се изведуваат ин-
вестициони и технички работи. 

Граѓаните и одговорните лица во самоуправните 
организации и заедници и во другите органи и ор-
ганизации, се должни за откриените неексплодирани 
убојни средства, веднаш да го известат најблискиот 
орган на управата за народна одбрана или органот 
за внатрешни работи. ^ 

11) Прва медицинска помош 

Член 226 
Прва медицинска помош на повредено и заболе-

но население од воени и други дејства се планира, 
организира и спроведува во согласност со процената 
на загрозеноста и повредливоста од воените разур-
нувања и со истата раководи општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на здравството. 

Во спроведувањето на оваа мерка учествуваат и 
здравствените организации, црвениот крст и други 
организации и органи кои се оспособени за укажу-
вање на прва медицинска помош и граѓаните. 

12) Заштита и спасување на животни и продукти 
од животинско потекло « 

Член 227 
Општината организира и спроведува заштита и 

спасување на домашните и други животни, со ука-
жување на прва ветеринарна помош на повреден, 
оболен и контаминиран добиток од воени и други 
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дејства и заштита на продукти од животинско по-
текло. 

Во спроведувањето на оваа мерка се должни да 
учествуваат и ветеринарните организации, земјодел-
ските и други организации на здружениот труд и 
служби кои за оваа намена се оспособени, како и • 
сопствениците на добитокот. 

13) Заштита и спасување на растенија и растителни 
производи 

^лен 328 
Заштитата и спасувањето на растенијата и расти-

телните »производи од воени и од елементарни и дру-
ги несреќи и други опасности (загадување, контами-
нација, уништување, растителни болести и штетници) 
ја организира и спроведува општината. 

Во спроведувањето на оваа мерка особено се 
должни да учествуваат организациите и службите 
од областа на заштитата на растенијата, земјоделски-
те и други организации на здружениот труд кои се 
оспособени за вршење на оваа дејност, како и еди-
ниците на цивилната заштита кога се работи за поја-
ви од попо леми размери. 

14) Асанација на теренот 

• Член 229 
Општината на своето подрачје ја организира »са-

нацијата на теренот и презема м е р к и за спречување 
и ширење на заразни болести, епидемии и други по-
следици од воени и други дејства. 

Во спроведувањето на асанацијата на теренот се 
должни да учествуваат здравствените и ветеринарни-
те органи и организации, органите на управата за 
внатрешни работи и органите и организациите на 
здружениот труд за комунални работи. 

15) Создавање на резерви од крв 

Член 230 
Републиката, општините, самоуправните органи-

зации и заедници, за своите потреби во војна, во не-
посредна воена опасност, вонредни околности или 
во случај на елементарни непогоди и други несреќи 
во" мир, обезбедуваат соодветни резерви од крв и 
стабилни продукти од крв. 

Член 231 
Општината и самоуправните организации и за-

едници за спроведување на мерките за заштита и 
спасување, изработуваат и донесуваат соодветни пла-
нови како составни делови на планот за употреба на 
цивилната заштита. 

4. Единици на цивилната заштита 

Член 232 
Зажали спроведување на мерките за заштита и 

гттасување од член 197 на овој закон, извршниот со-
вет на собранието на општината, односно на Репуб-
ликата може да нареди мобилизација на граѓаните и 
нивните средства, на луѓето и спесхвата на основ-
ните и ДРУГИ 'ОРГАНИЗАЦИИ на здружениот тпуд. ДРУГИ 
самоуправни организации и заедници и органите на 
општината 'односно Републиката, како и активирање 
на едт/тнииите. штабовите и другите органи на ци-
вилната заштита. 

Член 233 
Единици на цивилната заштита, во согласност со 

планот за одбрана, формираат самоуправните орга-
низации и заедници и општините, а може и Репуб-
ликата. 

Самоуправните организации и заедници и општи-
ните можат да формираат заеднички единици на ци-
вилната заштита. 

Единиците на цивилна заштита се формираат ка-
ко единици за општа намена и специјализирани еди-
ници. 

^лен 234 
Единиците за општа намена се формираат во са-

моуправните организации и заедници, во работните 
заедници и други органи и организации, а можат да 
се формираат во населба, дел од населба и во стан-
бени и други објекти. 

Единиците за општа намена се наменети првен-
ствено за лична и заемна заштита, за спасување од 
уривање, укажување на прва помош, локализирање и 
гаснење на пожари и за деконтаминација на неповре-
деии луѓе и добиток. 

Единиците за општа намена се формираат во 
јачина на екипи, одделенија, водови и чети. 

Член 235 
Специјализираните единици се интервентни сили 

на цивилната заштита наменети за извршување на 
посложени и пообемни задачи за заштита и спасу-
вање на луѓето и материјалните и други добра. 

Специјализираните единици се формираат по на-
мена и можат да бидат за извидување, спасување, 
градежни и комунални работи, дезактивирање и 
уништување на убојни средства, прва медицинска по-
мош, радиолошко-хемиско-биолошка деконтаминаци-
ја, противпожарна заштита, заштита на животни и 
продукти од животинско потекло, растенијата и про-
дубите од растително потекло, асанација и одржу-
вање на ред при спроведување на мерките за зашти-
та и спасување. 

Специјализираните единици се формираат во ја-, 
чина на водови, чети и одреди. 

Специјализирани единици формираат поголеми-
те организации на здружениот труд и општините. 

Специјализирани единици можат да формираат и 
месните заедници. 

Член 236 
Специјализираните единици на општината пр-

венствено се наменети за заштита и спасување на 
луѓето и материјалните и дтзуги добра на подрачје-
то на општината. 

Специјализираните единици на општината можат 
во исклучителни случаи, во согласност со процената 
на загрозеноста, да Е - зајакнат ЕП потребни СТРУЧНИ 
пантич 'и пг>ол^етгчи маснијатшо-тех^и^ки средства од 
организациите на зл1руже|т-тгг/гот труд. ПРИ што да не 
^е тгптеде во п и ш а њ е извршувањето на работата и 
организирањето на цивилната заштита во тие орга-
низации. 
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Член 239 
Личниот и материјалниот состав на единиците за 

општа намена и на специјализираните единици го 
утврдува републичкиот секретар за народна одбрана: 

5. Штабови на цивилна заштита 

Член 240 
За раководење со акциите за заштита и спасу-

вање на луѓето и материјалните и други добра од 
воени разурнувања, елементарни и други несреќи и 
од други опасности во мир и во војна и за насочу-
вање на подготовките за заштита и ' спасување, оп-
штините и Републиката формираат штабови на ци-
вилна заштита. 

Штабови на цивилна заштита можат да форми-
раат самоуправните организации и заедници. 

Организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници можат да фор-
мираат заеднички штаб на цивилна заштита, а во 
согласност со општинскиот штаб на цивилната заш-
тита и реонски штаб на цивилната заштита. 

Член 241 
Штабовите на цивилната заштита обезбедуваат 

спроведување на единствените основи на цивилната 
заштита; вршење процена на опасностите и последи-
ците од воени разурнувања, елементарни и други не-
среќи и од други .опасности,- изработуваат соодветни 
планови за употреба на цивилната заштита во војна 
и учествуваат во изработка на планот за организаци-
ја, развој и опремување на цивилната заштита; ја 
следат состојбата и ги насочуваат подготовките ^за 
заштита и спасување; вршат употреба на единиците 
на цивилната заштита; го известуваат населението 
преку средствата за јавно информирање за опаснос-
тите и настанатите последици од воени дејства и 
елементарни непогоди и други несреќи и за мерките 
кои се преземаат; организираат помош на загрозено-
то население, органите и организациите, како и 
згрижување на загрозеново и настраданото населе-
ние, додека не се создадат услови надлежните орга-
ни да ги преземат овие обврски. 

Штабовите на цивилната заштита, во вршењето 
на својата работа, донесуваат наредби и заклучоци. 

Член 242 
Штабот на цивилната заштита се состои од ко-

мандант, началник и определен број членови. 
Со работата на штабот на цивилната заштита во 

војна, во непосредна воена опасност, други вонредни 
околности, во случај на елементарни и други несре-
ќи и други опасности и во мир, раководи командан-
тот на штабот. 

Со стручните- работи на штабот во врска со ор-
ганизирањето и подготвувањето на цивилната зашти-
та во мир, раководи началникот на штабот. 

Член 243 
Командантот на Републичкиот штаб на цивилна 

заштита го именува и разрешува од должност Соб-
ранието на СР Македонија. 

Началникот и членовите на Републичкиот штаб 
на цивилна заштита ги именува и' разрешува од 
должност Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија. 

Началникот на штабот и одреден број членови 
се именуваат од редот на стручните работници во 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана. 

Другите членови на штабот се именуваат од ре-
дот на функционерите, раководните работници и 
стручните работници на републичките органи и ор-
ганизации и од претставници на организациите на 
здружениот труд чија дејност е сродна со функциите 
на цивилната заштита. 

Член 244 
Командантот на општинскиот штаб на цивилна 

заштита го именува и разрешува од должност собра-
нието на општината. 

Началникот и членовите на општинскиот штаб 
на цивилна заштита ги именува и разрешува од 
должност извршниот совет на собранието на општи-
ната. 

Началникот на општинскиот штаб на цивилна 
заштита и определен број членови се именуваат од 
редот на стручните работници на општинските орга-
ни на управата за народна одбрана. 

Другите членови на општинскиот штаб на цивил-
на заштита се именуваат од редот на функционери-
те и стручните работници на општинските органи и 
организации и од претставниците на организациите 
на здружениот труд, чија дејност е сродна со функ-
циите на цивилната заштита. 

6. Пополнување и евиденција на цивилната заштита 

Член 245 
Единиците, штабовите и другите органи на ци-

вилната заштита се пополнуваат со луѓе и со мате-
ријални средства врз територијален и производен 
принцип. 

Единиците, штабовите и другите органи на ци-
вилната заштита се пополнуваат со лица што се за-
должени да учествуваат во единиците, штабовите и 
другите органи на цивилната "заштита и со добро-
волци. 

Единиците, штабовите и другите органи на ци-
вилната заштита можат да се пополнуваат'и со об-
врзници што подлежат на воена обврска, а не се 
распоредени во Вооружените сили. 

Член 246 
Единиците, штабовите и другите органи на ци-

вилната заштита, што ги формира општината, од-
носно месната заедница се пополнуваат од подрачје-
то на општината, односно месната заедница. 

Единиците, штабовите и другите органи на ци-
вилната заштита, што ги формираат организациите 
на здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници, се пополнуваат со обврзници од 
тие организации, односно заедници. 

Единиците на цивилната заштита што заеднички 
ги формираат месните заедници и организациите на 
здружениот труд се пополнуваат со обврзници од 
месната заедница и организацијата на здружениот 
труд. 

Член 247 
Распоред на обврзниците во единиците на цивил-

ната заштита на самоуправните организации и за-
едници врши органот утврден со статутот на органи-
зацијата, односно заедницата. 

Распоред на обврзниците во евиденциите на ци-
вилната заштита на општината и Републиката врши 
општинскиот орган на управата за народна одбрана. 

Член 248 
Евиденција на припадниците на единиците на 

цивилната заштита водат општините, самоуправните 
организации и заедници во кои тие се распоредени. 

Начинот на водењето на евиденцијата на обврз-
ниците на цивилната заштита го пропишува Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија. 

7. Учество во цивилната заштита 

Член 249 
Учеството во цивилната заштита се состои од 

учество на обврзниците на цивилната заштита во 
единиците, штабовите и другите органи на цивил-
ната заштита. 

Учеството на обврзниците во цивилната заштита 
започнува од моментот на мобилизацијата, односно 
активирањето на штабовите, единиците и другите 
органи на цивилната заштита во војна, во непосредна 
воена опасност, други вонредни околности, елемен-
тарни несреќи и други опасности во мир, како и во 
вежби и други форми на обучување. 
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Член 250 
Обврзниците на цивилната заштита можат да се 

распоредуваат на стар е шински должности во едини-
ците, штабовите и другите органи на цивилната заш-
тита (старешини на цивилната заштита). 

старешините на цивилната заштита 'раководат со 
штабовите, односно единиците на цивилната заштита 
и вршат други задачи на цивилната заштита утвр-
дени со плановите и другите општи акти на надлеж-
ните органи на самоуправните организации и заед-
ници, општините и Републиката. 

Обврзниците на цивилната заштита се должни 
да ги извршуваат наредбите на старешините на ци-
вилната заштита кои се однесуваат на вршењето на 
службата во цивилната заштита, освен ако е очиг-
ледно дека извршувањето на наредбата претставува 
кривично дело. 

Обврзникот на цивилната заштита, ако од ста-
решината прими наредба чие извршување би прет-
ставувало кривично дело, должен е за тоа веднаш да 
го извести повисокиот старешина или надлежниот 
општински орган на управата за народна одбрана. 

Член 251 
Обврзник на цивилната заштита кај кого дошло 

до промена на здравствената состојба која е од вли-
јание за неговата способност за учество во цивилна-
та заштита, може по свое барање или по барање од 
општинскиот орган на управата за народна одбрана, 
да биде упатен на лекарски преглед заради утврду-
вање и оценување на способноста за учество во ци-
вилната заштита. 

Утврдувањето, односно оценувањето на способ-
носта за учество во цивилната заштита од став 1 на 
овој член го (врши лекарска комисија што ја форми-
ра извршниот совет на собранието на општината. 

Поблиски прописи за утврдување на способноста 
за учество во цивилната заштита донесува Репуб-
личкиот комитет за здравство и социјална политика 
во согласност со републичкиот секретар за народна 
одбрана. 

Член 252 
' Трошоците настанати во врска со упатувањето на 

обврзниците на цивилната заштита на лекарски пре-
глед заради утврдување, односно оценување на нив-
ната способност за учество во цивилната заштита се 
исплатуваат: 

1) на товар на организацијата на здружениот 
ТРУД — ако се распоре дени во штабовите, единиците 
и другите органи на цивилната заштита што таа ги 
формира и 

2) на товар на општината — ако пред тоа не 
биле распоредени во цивилната заштита или се рас-
поредени во штабовите, единиците или во другите 
органи на цивилната заштита што ги формира оп-
штината или месната заедница. 

Глава XII 

ПРИПРАВНОСТ И МОБИЛИЗАЦИЈА 

Член 253 
Самоуправните организации и заедници, опште -

ствено-политичките и други општествени организа-
ции, општините, Републиката и нивните органи во 
случај на непосредна воена опасност и други вонред-
ни околности или извршен напад врз земјата, презе-
маат и спроведуваат мерки на приправност и вршат 
мобилизација на своите сили и средства во соглас-
ност со плановите за одбрана и плановите за други 
вонредни (околности. 

Со спроведувањето на мерките на приправност 
и извршување на мобилизацијата органите, организа-
циите и заедниците од став 1 на овој член организи-
рано преминуваат во состојба на готовност за водење 
на вооружена борба и други форми" на општонаро-
ден отпор, за работа во војна и за извршување на 
други задачи утврдени со плановите за одбрана и 
плановите за други вонредни околности. 

Мерките на приправност и извршувањето на мо-
билизацијата се утврдуваат и разработуваат во плано-
вите за одбрана. 

Член 254 
Во случај на напад врз земјата, работните луѓе 

и граѓаните, како и органите, организациите и за-
едниците должни се веднаш по сознавањето и не че-
кајќи позив или наредба, да ги извршуваат своите 
права и должности во поглед на одбраната на зем-
јата и да постапуваат според својот воен распоред 
и планот за одбрана. 

Член 255 
Работните луѓе и граѓаните и органите, органи-

зациите и заедниците имаат право и должност да 
учествуваат во подготвувањето и извршувањето на 
мобилизацијата. 

За време на мир, заради проверување на моби-
л и з а ц и ј а т а готовност, органите, организациите и за-
едниците можат да изведуваат мобилизациски веж-
би или пробна мобилизација. 

Член 256 
За подготвувањето и извршувањето на мобили-

зацијата одговорни се: / 
. 1) во организациите на здружениот труд и дру-

гите самоуправни организации и заедници — рабо-
товодниот орган на организацијата на здружениот 
труд, односно самоуправната организација или за-
едница ; 

2) во месните заедници — органот на управува-
ње утврден оо статутот на месната заедница; 

3) во државните органи — функционерот што 
раководи со државниот орган; 

4) во опште ствено-политичките и другите 'опште-
ствени организации — органите на тие организации 
утврдени со нивните статути; 

5) во Цивилната заштита — командантот на шта-
бот и цивилната заштита, односно командирот на 
единицата на цивилната заштита; 

6) во општината — органот што раководи со оп-
штонародниот отпор и другите општински органи 
во рамките на своите права и должности и 

7) во Републиката — органот што раководи со 
општонародниот отпор и другите републички орга-
ни во рамките на своите права , и должности. 

За подготвување и извршување на мобилизација-
та поблиски прописи донесува Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија. 

Глава XIII 

ОБУЧУВАЊЕ НА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 

1. Заеднички одредби 

Член 257 
Обучувањето на работните луѓе и граѓаните за 

општонародна одбрана се организира и спроведува 
во рамките на редовното школување во училиштата, 
вишите школи и факултетите, воените училишта и 
воените академии, во посебни школи за обучување 
и усовршување на кадри за потребите на општона-
родната одбрана, преку посебно организирано обу-
чување на младината и населението, преку вежби и 
други форми на обучување на цивилната заштита, 
службата за набљудување и известување, единиците 
за врски за раководење и криптозаштита, како и обу-
чување во самоуправните организации и заедници, 
општествено-политичките и други општествени орга-
низации. 

Член 25$ % 
За организирање и спроведување на обучување-

то за општонародна одбрана, општините и Репуб-
ликата формираат центри за обука. 

Одлука за формирање на центар за обука за оп-
штонародна одбрана донесува извршниот совет на 
собранието на општината, односно на Републиката. 
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Две или повеќе општини можат да формираат 
заеднички центар за обука за општонародна одбрана 
(меѓуопштински центар). 

Меѓуопштински центар за обука се формира со 
општествен договор склучен меѓу извршните совети 
на собранијата на општините за чии потреби цента-
рот се формира. 

Член 259 
Одредени видови на обучувањето за општона-

родна одбрана можат да спроведуваат и општестве-
ни организации, организациите на здружениот труд 
и други организации, ако ги исполнуваат критериу-
мите за спроведување на обучувањето. 

Критериумите за спроведување на обучувањето 
ги утврдува Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија. 

Одобрение за спроведување на обучувањето од 
став 1 на овој член дава републичкиот секретар за 
народна одбрана. 

2. Обучување на младината 

Член 260 
Обучувањето за општонародна одбрана на учи-

лишната младина во основните училишта, училиш-
тата за средното насочено образование, вишите шко-
ли и факултетите се врши според единствените нас-
тавни планови и програми на тие училишта, виши 
школи и факултети, а на студиите за општонародна 
одбрана според посебен наставен план и програма. 

Обучувањето на младината рд став 1 на. овој 
член се врши и со вградување на соодветни содр-
жини од значење за општонародната одбрана во 
наставните содржини на другите предмети и нивно 
изучување во рамките на редовната настава, како и 
низ други вон наставни или слободни активности од 
значење за општонародната одбрана што ги органи-
зираат училиштата, вишите школи и факултетите. 

Член 261 
Наставните планови и програми по прва помош 

и заштита за основното воспитување и образование 
ги донесува Републичката заедница на основното об-
разование, на предлог на Републичкиот педагошки 
совет. 

Наставните планови и * програми по одбрана и 
заштита за средното насочено образование ги доне-
сува Републичката самоуправна интересна заедница 
на насоченото образование, по предлог на Репуб-
личкиот педагошки совет. 

Наставниот .план и програма по општонародна 
одбрана и општествена самозаштита на СФРЈ на ви-
шите школи и факултетите ги донесува органот на 
управување утврден со статутот на школата односно 
на факултетот, а по претходна согласност на Репуб-
личката заедница на насоченото образование. 

Надлежните органи од областа на образование-
то како и училиштата, вишите школи и факултетите, 
се должни содржините од посебно значење за општо-
народната одбрана од член 260 став 2 на овој закон 
да ги вградат во програмите на другите наставни 
предмети и да обезбедат услови за нивно изучување 
во рамките на редовната настава. 

Член 262 
Органите на управување на воспитно-образовните 

организации, самоуправните интересни заедници од 
областа на образованието и органите на општините 
и Републиката надлежни за работите на образование-
то, се должни да обезбедат потребни материјални, 
програмски, кадровски и други услови за обучување 
за општонародна одбрана на училишната младина. 

Член 263 
Обучувањето за општонародна одбрана на мла-

дината што не посетува училиште за средно насоче-
но образование се спроведува во годината во која 
наполнува 17 години од животот, а на женската учи-

нцима младина по завршувањето на втората година 
на училиштето на средното насочено образование, 
ако се способни за обучување. 

Способноста за обучување ја утврдува лекарска 
комисија што ја формира извршниот совет на собра-
нието на општината. 

Решение за одлагање или ослободување од обу-
чување врз основа на мислењето на лекарската ко-
мисија донесува општинскиот орган на управата за 
народна одбрана. 

Член 264 
На обврзниците обучувањето може да -им биде 

одложено до наредно повикување и тоа: ако обврз-
никот е болен; ако непосредно пред заминувањето, 
за време на заминувањето или траењето на обучува-
њето настапи смрт на член »на семејството или тешка 
болест; ако настапат елементарни непогоди и други 
несреќи кои го погодиле неговото семејство и по-
ради извршување на неодложни земјоделски работи. 

Член 265 
Обучувањето за општонародна одбрана на мла-

дината »што не посетува училиште за средно насоче-
но образование трае 20 работни дена со вкупно 120 
наставни часови, а на женската училишна младина 10 
работни дена со вкупно 60 наставни часови. 

Член 266 
Обучувањето на младината што не посетува учи-

лиште за средно насочено образование за стекнува-
ње на основни воени знаења и вештини го Организи-
ра и спроведува општинскиот орган на управата за 
народна одбрана според наставен план и програма 
за ова обучување што ги донесува републичкиот се-
кретар за народна одбрана. 

3. Обучување на населението 

Член 267 | 
Обучувањето на населението се спроведува пре-

ку посебни програми за основно и дополнително обу-
чување и преку масовни форми на обучување. 

Наставниот план и програмата за основното и 
дополнителното обучување ги донесува републичкиот 
секретар за народна одбрана. 

Обучувањето на населението го организира оп-
штинскиот орган на управата за народна одбрана. 

Поблиски прописи за организацијата и спроведу-
вањето на основното и дополнителното обучување на 
населението донесува републичкиот секретар за на-
родна одбрана. 

Член 268 
На обучувањето од член 267 на овој закон под-

лежат сите работни луѓе и граѓани од 15 до 60 го-
дини живот (мажи), односно 55 години живот (жени) 
освен припадниците на воените сили и милицијата; 
младината што ја завршиле обуката за стекнување 
на основни воени звања и вештини,- лицата што го 
завршиле средното насочено образование, друго 
средно училиште, или најмалку две години од овие 
училишта: лицата кои имаат распоред во штабовите, 
единиците и другите органи на цивилната заштита 
во службата за набљудување и известување, »врските 
за раководење и пензионираните лица на вооруже-
ните сили и милицијата. 

4. Обучување на припадниците на територијалната 
одбрана и милицијата 

Член 269 
Обучување на припадниците на територијалната 

одбрана се врши според одредбите на Законот за 
воената обврска. 

Програмата за обучување на единиците, штабо-
вите и установите на територијалната одбрана ја до-
несува Комитетот на територијалната 'одбрана на Ре-
публиката. 
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Програмата за обучување на милицијата и ра-
ботите што се (распоредени во органите за внатреш-
ни работи ја донесува републичкиот секретар за вна-
трешни работи. 

5. Обучување на лицата распоредени во службата за 
набљудување и известување, врските за раководење 

и криптозаштитата 

Член 270 
Обучување на лицата распоредени во (службата 

за набљудување и известување се спроведува според 
планови и програми што ги донесува републичкиот 
секретар за народна одбрана, а обучувањето на при-
падниците на единиците за врски за раководење, 
според плановите и програмите за обучување на еди-
ниците за врски во територијалната одбрана. 

Обучување на лицата распоредени во службата за 
набљудување и известување и на припадниците на 
единиците на врските за раководење го 'Организира 
органот на управата за народна одбрана на општина-
та, односно на Републиката. 

Обучување на лицата и припадниците од став 1 
на овој член се спроведува во центрите за обука и 
во соодветни воени и други училишта, преку органи-
зирани вежби и други облици на обучување. 

Поблиски прописи за организирање и спрове-
дување на обучувањето на службата за набљудување 
и известување донесува републичкиот секретар за 
народна одбрана. 

6. Обучување на лицата распоредени во единиците, 
штабовите и другите органи на цивилната заштита 

Член 271 
Обучување на лицата распоредени во единиците, 

штабовите и-другите органи на цивилната заштита се 
состои од основно и дополнително обучување. 

Бројот на наставните часови за основно обучува-
ње на општинските единици, штабови и други орга-
ни на цивилната заштита го утврдува извршниот со-
вет на Собранието на општината. 

Член 272 
Обучувањето на обврзниците на цивилната заш-

тита распоредени во Републичкиот и општинските 
штабови на цивилната заштита, и во единиците и во 
другите органи на цивилната заштита што ги форми-
ра општината, го (организира Републичкиот секрета-
ријат за народна одбрана, односно општинскиот ор-
ган на управата за народна одбрана. 

Обучувањето на обврзниците на цивилната заш-
тита распоредени во единиците, штабовите и други-
те органи на цивилната заштита што ги формираат 
самоуправните организации и заедници го организи-
ра органот на управување утврден со статутот на ор-
ганизацијата, односно на заедницата. 

Член 273 
Наставните планови и програми за обучување на 

лицата (распоредени во единиците, штабовите и дру-
гите органи на цивилната заштита, ги донесува ре-
публичкиот секретар за народна одбрана по прет-
ходно мислење на Републичкиот штаб за цивилна 
заштита. 

7. Школување и усовршување на кадри 

, Член 274 
Усовршувањето на кадрите за извршување на 

стручни работи од областа на општонародната од-
брана во самоуправните организации и заедници, во 
општестрено-политичките организации, во органите на 
општините и Републиката се организира и спроведу-
ва во општинските, 'односно во Републичкиот центар 
за обука, според утврдените планови и програми. 

Член 273 
За лицата кои. имаат воен распоред во самоуп-

равните организации и заедници и во работните за-
едници на органите на општината и Републиката,' 
обучувањето за општонародна одбрана го организи-
раат и спроведуваат тие организации, заедници, од-
носно органи. 

Програмите за обучување од став 1 на овој член 
се состојат од општ и посебен дел. 

Програмата за 'општиот дел на обучувањето ја 
донесува републичкиот секретар за народна одбрана, 
а за посебниот дел на обучувањето организациите, 
заедниците, односно органот што го организира и 
спроведува обучувањето., 

Член 276 
За увежбување и проверка на оспособеноста за 

општонародна одбрана на работните луѓе и граѓа-
ните, цивилната заштита, службата за набљудување 
и известување, врските за раководење и криптозаш-
титата на органите на општината и Републиката и 
на самоуправните организации и заедници, се органи-
зираат и изведуваа^ соодветни вежби. 

Член 277 
Во договорот за утврдување на единствените ос-

нови на плановите и програмите за обучување од 
член 172 на Сојузниот закон учествуваат и Републич-
киот секретаријат за народна одбрана, Републичкиот 
штаб за територијална одбрана и Републичкиот ко-
митет за образование и наука. 

8. Надоместок 

Член 278 
Обврзниците на единиците и штабовите на ци-

вилната заштита и другите обврзници на обучува-
њето што се вработени, за време на обучувањето и 
вежбите (обучување), што се изведува во работни 
денови, односно во работно време, имаат право на 
надоместок во висина на просечниот месечен личен 
доход остварен за последните три месеци. 

На обврзниците на обучувањето што самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства на трудот 
во сопственост на граѓаните им припаѓа надоместок 
од став 1 на овој член во висина на основицата на 
која плаќаат придонес за пензиско и инвалидско 
осигурување. 

На обврзниците на обучувањето што оствару-
ваат право на пензија или примаат паричен надомес-
ток поради привремена невработеност, за време на 
обучувањето им припаѓа пензијата, односно паричен 
надоместок. 

На обврзниците на обучувањето што не се вра-
ботени, им припаѓа надоместок од став 1 на овој 
член во износ што ќе го утврди собранието на оп-
штината. 

Висината на надоместокот, од став 4 на овој 
член не може да биде помала од 80 отсто од утвр-
дениот износ на гарантираниот личен доход на под-
рачјето на општината. 

Член 279 
Обврзниците на обучувањето повикани на обу-

чување имаат право на надоместок на трошоците за 
превоз и на трошоците за исхрана и сместување 
(дневници). 

Висината и начинот на остварување на надомес-
токот од став 1 на овој член ги пропишува за обу-
чувањето што го организира и изведува општината 
— собранието на општината, а за обучувањето што 
го организираат самоуправните организации и заед-
ници — тие организации, односно заедници. 

Надоместокот од став 1 на овој член се испла-
тува на товар на средствата на самоуправните (Орга-
низации и заедници, односно на (општината што го 
повикале или по чие барање е повикан обврзникот 
на обучувањето. 
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Член 280 
На семејството на обврзникот на обучувањето 

што ке з агин е или умре за време на обучувањето, 
му припаѓа надоместок во висина на стварните тро-
шоци за превоз до местото на законот и за законот. 

Член 281 
Обврзниците на обучувањето кои за време на 

обучувањето, без своја вина ке се повредат и од 
тоа ќе настапи оштетување на организмот најмно-
гу до 20°/о имаат право на еднократна парична по-
мош. 

Ако обврзникот загине или умре од задобиената 
повреда, еднократната парична помош му припаѓа 
на неговото семејство. 

Висината на еднократната парична помош од 
став 1 на овој член и условите под кои ќе се испла-
тува ги пропишува Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија. 

Средства за исплата на еднократна парична по-
мош на обврзниците на обучувањето обезбедува Ре-
публиката. V 

Член 282 
Во случај на елементарни и други несреќи и 

други опасности во мир, ако се ангажирани само 
членовите на штабовите на цивилна заштита, истите 
имаат право на надоместок. 

Висината на надоместокот за членовите на оп-
штинскиот штаб на цивилна заштита ја утврдува из-
вршниот совет на собранието на општината, а за 
членовите на Републичкиот штаб за цивилна зашти-
та Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија. 

9. Здравствено и инвалидско осигурување 
Член 283 

Обврзниците на обучувањето за време на обу-
чувањето имаат право на здравствена заштита спо-
ред прописите за здравствена заштита и за здрав-
ственото осигурување на работниците. 

Средствата за остварување на здравствена заш-
тита на обврзниците на обучувањето се обезбедуваат 
преку самоуправните интересни заедници за здрав-
ство и здравствено осигурување." 

Самоуправните организации и заедници, општи-
ните и Републиката, што го организираат обучува-
њето, им обезбедуваат дополнителни средства на са-
моуправните интересни заедници за здравство и 
здравствено осигурување за обврзниците на обучува-
њето кои немаат својство на осигуреници, односно 
кои во рамките на заедницата за здравство и здрав-
ствено осигурување во која се осигурени, користат 
помал обем на здравствена заштита од 'оној што им 
се обезбедува според прописите за здравствена заш-
тита и здравствено осигурување. 

Висината на средствата од став 3 на овој член 
се утврдува со договор меѓу Републиката, општината 
и самоуправната организација и заедница што го ор-
шнизира обучувањето со самоуправната интересна 
заедница за здравствена заштита на чие подрачје 
обврзниците на обучувањето имаат престојувалиште. 

Член 284 
Обврзниците на обучувањето, во случај на губе-

ње или намалување на работната способност, телес-
но оштетување или смрт за време на обучувањето, 
имаат право на инвалидско осигурување според про-
писите за пензиско и инвалидско осигурување, како 
тие да настапиле за време на работа. 

Глава XIV 
САМОЗАШТИТАТА ВО ОПШТОНАРОДНАТА 

ОДБРАНА 

1. Заеднички одредби 

Член 285 
Работните луѓе и граѓаните организираат и спро-

ведуваат мерки и активности за самозаштитата во оп-
штонародната одбрана во своите самоуправни орга-

низации и заедници, општествено-политичките и дру-
ги општествени организации, ил.и гините и Републи-
ката и им помагаат на надлежните органи на општи-
ните и Реиуоликата и на другите стручни органи во 
откривањето и спречувањето на дејностите што мо-
жат да им нанесат штета на интересите на општо-
народната одбрана и на безбедноста на земјата. 

Самоуправните организации и заедници, опште-
ствено-политичките' и други општествени организа-
ции и органите на општината и Републиката органи-
зираат и спроведуваат мерки и активности за само-
заштитата во општонародната одбрана и во врска 
со тоа остваруваат меѓусебна соработка и соработка 
со органите надлежни за вршење на стручните рабо-
ти на самозаштитата во општонародната одбрана. 

За организирањето и остварувањето на самозаш-
т и т а во општонародната одбрана во самоуправните 
организации и заедници одговорни се и се грижат 
органите утврдени со статутите.на тие организации 
и заедници, а во органите на општините и Репуб-
ликата — функционерот што раководи со органот. 

Член 286 
Работните луѓе и граѓаните, самоуправните орга-

низации и заедници, општеетвеночполитичките и дру-
ги општествени организации, општините и Републи-
ката и нивните органи се должат да ги чуваат и со 
соодветни мерки да ги штитат тајните податоци на 
општонародната одбрана и да ги извршуваат пропи-
шаните и наредените мерки за заштита на тие по-
датоци. 

Организациите, заедниците и органите од став 1 
на овој член утврдуваат и спроведуваат посебни мер-
ки и постапки за заштита на тајните податоци на 
општонародната одбрана во * односите со странски 
физички и правни лица. 

Организациите, заедниците и органите од став 1 
на овој член се должни да ги спроведуваат мерните 
и постапките за заштита на тајноста на документите 
и податоците што се однесуваат на задачите и рабо-
тите што ги вршат за потребите на вооружените 
сили или на други прашања од општонародната од-
брана, а се утврдени како државна, воена или служ-
бена тајна од друга организација, заедница или ор-
ган. 

Организациите, заедниците и органите од став 1 
на овој член се должни да ги следат и анализираат 
состојбите и проблемите во врска оо утврдувањето 
на тајните податоци на општонародната одбрана и 
спроведувањето на мерките и постапките за нивна 
заштита, да го согледуваат обемот, содржината и 
значењето на »откриените тајни податоци на општона-
родната одбрана, да преземаат мерки за отстрану-
вање на последиците и за тоа да ги известуваат над-
лежните органи. 

Член 287 
Самоуправните организации и заедници, опште-

ствено-политичките и други општествени организа-
ции и органите на општината и Републиката ги ин-
формираат работните луѓе и граѓаните за активнос-
тите, мерките и постапките за самозаштита што се 
преземаат во општонародната одбрана. 

Предмет на јавно информирање ре можат да би-
дат тајните податоци на општонародната одбрана, 
утврдени со закон и со други прописи и општи 
акти. 

Член 288 
Управните и стручните работи на самозаштитата 

во општонародната одбрана ги организираат и ги 
вршат, во рамките на своите права и должности, 
органите на управата за внатрешни работи, штабо-
вите на територијална одбрана, органите на управата' 
за народна одбрана и другите органи надлежни за 
работите на безбедноста и е амозаштитата. 

2. Мерки за безбедност 
Член 289 

Заради заштита на тајноста на податоците што 
се од интерес за општонародната одбрана, при ко-
ристењето на електронски средства и на средства за 
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врски, се преземаат мерки за иротивелектронско и за други потреби на стопанството и науката и за 
обезбедување. развивање и умножување на аерофотоснимки кога 

Републичкиот комитет за сообраќај и врски го такво снимање вршат на територијата на Републи-
организира спроведувањето на мерките од став 1 на ката, должни се аерофотоонимките, пред употреба, 
овој член. а најдоцна во рок од осум дена од денот на снима-

Член 290 њего, да ги достават на преглед до Републичкиот 
Ако тоа го бараат потребите на општонародната секретаријат за народна одбрана, 

одбрана, може да ©е ограничи слободата на движе- Републичкиот секретаријат за народна одбрана, 
њето, на престојот или на населувањето во одделни во соработка со Републичкиот штаб за територијал-
места или зони (забранети зони). на одбрана, Републичката геодетска управа и над-

Забранетите зони во Републиката ги определува лежната команда на Југословенската народна армија 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија. врши преглед на аерофотоонимките и определува 

кои од тие снимки не можат да им се отстапуваат 
Член 291 на други правни или физички лица. 

Набљудувањето и снимањето на воени објекти и 
на други објекти, што во согласност со планот за Член 295 
одбрана на Републиката, командантот на територијал- Заради заштитата на интересите на општонарод-
ната одбрана на Републиката и републичкиот се- ната одбрана, самоуправните организации и заедни-
кретар за народна одбрана ќе ги одредат како об- ци и поединци, кои вршат снимање на филмови и 
јекти од посебно значење за одбраната на земјата, телевизиски иродукции на територијата на Републи-
како и пристапот кон тие објекти се забранети. ката во копродукција со странски физички и правни 

Командантот на територијалната одбрана на Ре- лица или за нивни потреби, се должни за снимање-
публиката, републичкиот секретар за народна одбра- то на екстериерите претходно да прибават согласност 
на и републичкиот секретар за внатрешни работи ги од Републичкиот комитет за информации, 
определуваат реоните на објектите од став 1 на овој Странски физички и правни лица не можат да 
член во кои не можат да се градат други објекти без снимаат филмови и телевизиски продукции на терм-
инала согласност и во кои премер и истражување на тори јата на Републиката без претходно »одобрение на 
земјиштето (геодетски, геофизички, геолошки, хидро- Републичкиот комитет за информации, 
лошки и други) можат да вршат само органи, орга- Согласноста, односно одобрението од ставовите 
низации и заедници кои за тоа ќе добијат соглас- 1 и 2 на овој член се издаваат по претходна соглас-
ност. ност на Републичкиот комитет за култура. 

Согласност за премер и истражувања на земјиш- Републичкиот комитет за информации при дава-
т е л во смисла на став 2 на овој член издава Ре- њето на согласноста, односно одобрението од ставо-
публичкиот секретаријат за народна одбрана. вите 1 и 2 на овој член, ако е во прашање снимање 

на екстериери, ќе прибави мислење од воениот ста-
Член 292 ретина што ќе го определи сојузниот секретар за 

Самоуправните организации и заедници, опште- народна одбрана, 
стесните организации и органите на општината и Ре- Член 296 
публиката, кога во областите од значење за општо- Заради заштитата на интересите на општонарод-
играната одбрана вршат на територијата на Репуб- ната одбрана, во органите на општината и Републи-
ликата научни и други истражувања заедно со стран- ката, општествен очполитичките и други општествени 
ски физички и правни лица или за потребите на тие организации и во самоуправните организации и га-
лица или во која и да е друга соработка со стран- едници се определуваат задачите и 'работите од по-
гаси физички или правни лица во која даваат додато- собно значење за општонародната одбрана што тре-
чи од областа од значење за општонародната одбра- ба да се штитат со примена на посебни мерки за без-
на, се должни претходно да прибават одобрение од бедност, критериумите за пополнување и начинот 
Републичкиот комитет за образование и наука. на пополнување со работници што ги вршат тие за-

Организациите, заедниците и органите што се за- дачи и работи, 
нимаваат со истражување во областа од значење за ^ Задачите и работите од посебно значење за оп-
општонародната одбрана и сите други организации, штонародната одбрана, (критериумите за пополиува-
заедници и органи што ги користат резултатите од ње и начинот на пополнување со работници што ги 
таквите истражувања, не можат да им даваат пода- вршат тие задачи и работи и посебните мерки за 
тоци за тие резултати на странски физички или безбедност заради заштита на тајноста на тие зада-
правни лица без претходно одобрение од Републич- чи и работи, ги утврдуваат: 
киот комитет за образование и наука. 1) Извршниот совет на Собранието на Соција-

Републичкиот комитет за образование и наука листичка Република Македонија — за самоуправните 
одобренијата од ставовите 1 и 2 на овој член ги из- организации и заедници и за органите на општина-
дава по претходно мислење на Републичкиот секре- та и Републиката и 
таријат за народна одбрана. 2) командантот на територијалната одбрана на 

Ако дополнително утврди дека тоа го бараат Републиката — за територијалната одбрана, 
интересите на општонародната одбрана и на безбед-
носта на земјата, Републичкиот комитет за образо-
вание и наука ќе донесе решение со кое ќе го уки- з. Органи за безбедност и воена полиција 
не, односно одземе издаденото одобрение. на територијалната одбрана ' 

Член 293 
На просторот на кој се наоѓаат објекти намене-

ти за потребите на општонародната одбрана не мо-
жат да се вршат истражувања без одобрение на Ре-
публичкиот секретаријат за народна одбрана. 

Републичкиот секретаријат за народна одбрана, 
ако дополнително утврди дека тоа го бараат инте-
ресите на општонародната одбрана, ќе донесе реше-
ние со кое ќе го укине, односно одземе издаденото 
одобрение. 

Член 294 
Самоуправните организации и заедници и органите 

на општествено-политичките заедници што ќе ги ов-
ласти Сојузниот извршен совет за снимање од воздух 
на територијата на СФРЈ за потребите на премерот 
на земјиштето, истражување м просторно уредување 

Член 297 
Стручните работи на безбедноста на територи-

јалната одбрана ги организираат и вп шат органите 
за безбедност на територијалната одбрана, воената 
полиција и другите стручни воени органи, а опре-
делени стручни работи и органите па управата над-
лежни за внатрешни работи. 

Органите за безбедност на територијалната од-
брана, во согласност со правата и должностите утвр-
дени со закон и со прописите дош е сени врз основа 
на закон, прибираат податоци и известувања и пре-
земаат потребни мерки заради откривање и спречу-
вање на дејностите на поединци, групи или органи-
зации насочени кон поткопување или уривање на оп-
штественото уредување утврдено со уставот и кон 
загрозување на безбедноста на земјата, ако таквите 
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дејности се вршат во територијалната, »одбрана или 
спрема територијалната »одбрана, како и заради от-
кривање и спречување на дејностите насочени кон 
загрозување на безбедноста и тајноста на плановите 
и подготовките на вооружените сили за одбрана на 
земјата. 

Член 298 
Органите за безбедност на територијалната од-

брана во мир се организираат во Републичкиот и 
обласните штабови за територијалната одбрана, а по 
потреба и во општинските штабови на територијална 
одбрана што ќе ги определи командантот на тери-
торијалната одбрана на Републиката и ги вршат ра-
ботите од член 297 став 2 на овој закон во однос 
на штабовите, установите и единиците на територи-
јалната одбрана кои дејствуваат, односно се активи-
раат во мир. 

Во другите штабови и единиците и установите 
на територијалната одбрана, органите за безбедност 
на територијалната одбрана се организираат според 
воената формација што ја утврдува командантот на 
територијалната одбрана на Републиката. 

Органите за безбедност на територијалната од-
брана) о1д став 2 на овој член, работите од член 297 
став 2 на овој закон ги вршат во војна, непосредна 
воена опасност и други вонредни околности. 

Органите за безбедност на територијалната од-
брана, во вршењето на работите од својот делокруг, 
ги применуваат методите и средствата пропишани за 
работа на органите за безбедност на во»оружените 
сили. 

Член 299 
Воената полиција на територијалната одбрана се 

организира според воената формација што ја утвр-
дува командантот »на територијалната одбрана на Ре-
публиката. 

Вое»ната полиција на територијалната одбрана во 
војна, во непосредна воена »опасност и други вонред-
ни околности, во согласност со закон и прописите 
донесени врз (основа на закон, врши определени ра-
боти на безбедноста за потребите на територијална-
та одбрана, заштитата на луѓето и имотот и редот 
и дисциплината во територијалната одбрана и рабо-
ти во врска »со откривање на кривични дела и на 
сторителите за кои се надлежни воените судови при 
територијалната одбрана, а кои се гонат по службе-
на должност. 

Воената полиција на територијалната одбрана ра-
ботите од својот делокруг ги врши во согласност со 
Правилото на Службата за воената полиција. 

Член ЗОО 
Правата и должностите на овластените работни-

ци во органите на управата надлежни за внатрешни 
работи, пропишани со закон, во територијалната од-
брана ги вршат овластените старешини на органите 
за безбедност и воената полиција на територијалната 
одбрана. 

Командантот на територијалната одбрана на Ре-
публиката определува кои старешини се сметаат за 
овластени старешини во смисла на став 1 на овој 
член. 

На овластените старешини од став 1 на »овој 
член им се издава посебна службена легитимација 
според »образецот пропишан за органите на безбед-
ност на Југословенската народна армија и воената 
полиција. 

Член 301 
Припадниците на службата за обезбедување на 

објектите од посебно значење за одбраната на зем-
јата кои во смисла на член 291 на овој закон ги 
определил командантот на територијалната одбрана 
на Републиката и републичкиот секретарка народна 
одбрана во врска со вршењето на работите на обез-
бедувањето на тие објекти, имаат право и должност 
на легитимирање, задржување, приведување и други 
права и должности на овластените старешини на вое-
ната полиција на територијалната одбрана, 

Глава XV 

ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 

Член 302 
Во плановите и програмите за работа и развој 

на самоуправните организации и заедници и во оп-
штествените планови на општината и Републиката, 
се планира и развојот на општонародната одбрана, 
во согласност со договорите и со самоуправните спо-
годби за основите на плановите, а според единствена 
методологија. 

Со планирањето на развојот на општонародната 
одбрана од став 1 на овој член се обезбедува оства-
рување на материјални и други претпоставки за из-
вршување на задачи, мерки и постапки утврдени во 
плановите за одбрана и плановите за други вонред-
ни околности. 

Член 303 
Самоуправните .организации и заедници, опште-

ствено-политичките и други општествени организа-
ции, општините и Републиката, во согласност со 
единствените основи на плановите и подготвител-
ните мерки за одбрана на земјата и со основите на 
подготовките на стопанството и општествените деј-
ности за функционирање (во војна, ги подготвуваат и 
донесуваат во мир плановите за одбрана. 

Со плановите за одбрана, организациите и заед-
ниците »од став 1 на овој член ги утврдуваат зада-
чите, организацијата, силите, средствата, мерките и 
постапките за одбрана и за својата работа и другите 
одбранбени активности во војна и непосредна воена 
опасност. 

Организациите и заедниците од став 1 на овој 
член подготвуваат и донесуваат и посебни планови 
за други вонредни околности со кои се утврдуваат 
задачите, организацијата, силите, средствата, мерките 
и постапките во случај ако со вооружена или друга 
активност на непријателот во мир, непосредно би би-
ла загрозена безбедноста на земјата или нејзини од-
делни делови и општественото уредување утврдено 
со уставот. 

Плановите од ставовите 2 и з на »овој член се 
изработуваат според единствена методологија. 

Член 304 
Со планот за одбрана на основната и друга ор-

ганизација на здружениот труд се утврдуваат особе-
но: обемот и видот на производството, услугите, од-
носно вршењето- на дејности, обезбедувањето на су-
ровини и репроматеријали, односно обезбедување на 
услови за вршење на дејноста,- организацијата и сис-
тематизацијата и распоредот на луѓето и средствата 
БО војна и непосредна воена опасност; задачите за 
извршување на мобилизацијата и, за спроведување 
на мерките на приправност; организацијата и употре-
бата на територијалната одбрана и цивилната заш-
тита и постапки и мерки во војна и во непосредна 
воена опасност. 

Основните и други организации на здружениот 
труд својот план за одбрана го усогласуваат со планот 
за одбрана на општината и со планот за одбрана на 
месната заедница на чие подрачје имаат седиште 
или ја остваруваат св»ојата дејност, а основните и 
другите организации на здружениот труд, определени 
како организации од посебно значење за општана 
родната одбрана и со планот за одбрана на Репуб-
ликата. 

Основните организации на здружениот труд, од-
носно работните организации кои се во состав на 
сложена организација на здружениот труд, својот 
план за одбрана се должни да го усогласат со планот 
за (Одбрана на работната организација, односно сло-
жената организација на здружениот труд во чиј сос-
тав се наоѓаат. 

Член 305 ' 
Работната организација која во својот состав има 

основни организации на здружениот труд и сложе-
ната организација на здружениот труд, изработуваат 
план за одбрана со кој се утврдува особено: оствару-
вањето на задачите од заеднички интерес во областа 
на општонародната одбрана за здружените организам 
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цин; единственост и усогласеност на технолошкиот 
процес во производството и услугите, односно врше-
њето на дејноста, снабдувањето со енергија, суровини 
и репроматеријали; планирање и распоред на работ-
ната сила; разместување; организацијата и употреба-
та на територијалната одбрана и цивилната зашти-
та и други работи и задачи од општонародна од-
брана кои се од заеднички интерес за здружените 
организации. 

Член 306 
Со изработката на планот за одбрана и планот 

за други вонредни околности и со спроведувањето 
на подготовките за општонародна одбрана во орга-
низациите на здружениот труд раководи работовод-
ниот орган, а во самоуправните интересни заедници, 
односно во месните заедници претседателот на соб-
ранието на самоуправната интересна заедница, од-
носно на месната заедница. 

Член 307 
Планот за одбрана и планот за други вонредни 

околности во организациите на здружениот труд го 
донесува работничкиот совет, односно на него соод-
ветен орган на управување, а во самоуправните инте-
ресни заедници, односно месните заедници изврш-
ниот орган на собранието на самоуправната инте-
ресна заедница, односно на месната заедница. 

Изработката, усогласувањето и донесувањето на 
планот за други вонредни околности го насочува и 
координира комитетот за општонародна одбрана и 
општествена самозаштита. 

Плановите за одбрана и плановите за други вон-
редни 'околности од став 1 на овој член се донесу-
ваат по постапка што ја пропишува Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија. 

Член 308 
Одредбите од член 303 до 307 на овој закон со-

образно се применуваат и на содржината, изработ-
ката и донесувањето на плановите за одбрана и пла-
новите за други вонредни околности на месните за-
едници. самоуправните 'Организации и заедници и ра-
ботните заедници во 'организациите на здружениот 
труд и самоуправните интересни заедници. 

Член 309 
Општествено-политичките и други општествени 

организации и здруженијата на граѓаните, во сог-
ласност со уставот, законот, основите на плановите 
и на подготвителните мерки за одбрана на земјата, 
плановите за одбрана и одлуките на општината, од-
носно на Републиката, ги утврдуваат своите плано-
ви за одбрана и плановите за, други вонредни окол-
ности и во согласност со тие планови, ги спроведу-
ваат сопствените подготовки' и преземаат мерки за 
работа во војна, непосредна воена опасност и други 
вонредни околности. 

Општествено-политичките и други општествени 
организации и здруженијата на граѓаните своите пла-
нови од став 1 на овој ^лен ги усогласуваат меѓусеб-
но и со соодветните планови на самоуправните орга-
низации и заедници. 

Член .310 
Со планот за одбрана на општината, односно на 

Републиката се утврдуваат: условите во кои може 
да се најде општината, односно Републиката според 
можните видови на агресија врз нашата земја,- орга-
низацијата и употребата на територијалната одбрана и 
цивилната заштита,- организацијата и работата на 
службата за набљудување и известување; организаци-
јата на врските за раководење и за спроведување 
мерки на криптозаштита ; организацијата и работата 
на општинските, односно републичките (органи и ор-
ганизации, правосудните органи, стопанството и оп-
штествените дејности; спроведувањето на мобилиза-
цијата и мерките на приправност и други мерки и 
задачи за функционирање во војна и непосредна 
воена опасност. 

Член 311 
Републичките органи на управата, секој во рам-

ките на својот делокруг, должни се да донесат мето-
долошки упатства за изработка на плановите за од-

брана во соодветните дејности, во соработка со Ре-
публичкиот завод за општествено планирање и Ре-
публичкиот секретаријат за народна одбрана. 

Глава XVI 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТОНАРОДНАТА 
ОДБРАНА 

Член 312 
Самоуправните организации и заедници, опште-

ствено-политичките и други општествени организа-
ции, општината и Републиката ги финансираат за-
дачите и работите на општонародната одбрана што 
ао закон се утврдени како нивни права и долж-
ности. 

Во финансирањето на потребите на општона-
родната одбрана должни се да учествуваат и работ-
ните луѓе што вршат земјоделска, занаетчиска и 
друга дејност со личен труд со средства на трудот 
во сопственост на граѓаните, работните луѓе кои со 
личен труд самостојно во вид на занимање вршат 
уметничка, културна, адвокатска или друга профе-
сионална дејност и граѓанско^правните лица. 

Член 313 
Средствата за финансирање на потребите на оп-

штонародната одбрана се утврдуваат со среднороч-
ните планови за развој што ги донесуваат организа-
циите и заедниците од член 312 став 1 на овој за-
кон. во 'согласност со плановите за одбрана. 

Во среднорочните планови за развој, во делот 
за 'општонародна одбрана се утврдуваат: правците 
на развојот на општонародната одбрана; висината 
на средствата за финансирање на општонародната од-
брана; изворите и распределбата на средствата по 
намена. 

Член 314 
Организациите и заедниците од член 312 став 1 

на овој закон можат со самоуправна спогодба или 
со општествен договор да ги здружуваат средствата 
заради извршување на определени задачи и работи 
на општонародна одбрана, создавање услови и мож-
ности за извршување на плановите, програмите на 
општонародната одбрана и за задоволување на дру-
ги потреби што ги утврдиле како потреби од заед-
нички интерес во таа 'област. 

Член 315 
Како потреби од заеднички интерес за општона-

родната одбрана се сметаат: 
— организирањето, опремувањето и оспособува-

њето на единиците и установите на територијалната 
одбрана и специјализираните единици на цивилната 
заштита; 

— организирањето, опремувањето и оспособува-
њето на службата за набљудување и известување; 

— организирањето, опремувањето и оспособува-
њето на врските за рак ово дење во војна,-

— изградбата на објекти за сместување на оруж-
је и други материјалио-технички 'средства за потре-
бите на општонародната одбрана, како и нивно чу-
вање и одржување; 

— обезбедувањето на резерви на основни инду-
стриски, прехранбени и други 'Производи и .резерви 
и продукти од крв за потребите на одбраната во слу-
чај на војна; 

— уредувањето на територијата за потребите на 
општонародната одбрана; 

— изградбата на засолништа и 
— .други потреби утврдени со закон, општествен 

договор или самоуправна спогодба. 

Член 316 
Средства за финансирање на потребите на оп-

штонародната одбрана се должни да издвојуваат, од-
носно плаќаат: 

— организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни (организации и заедници, како и работ-
ните заедници што создаваат доход — од остваре-
ниот ДОХОД; 
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— самоуправните интересни заедници — од ост-
варениот приход; 

— работните заедници на органите на општестве-
ио-политичките заедници, опште ствено-политичките 
и други општествени организации и други работни 
заедници што не создаваат доход — од личниот до-
ход; 

— месните заедници '— од редовните и други 
приходи; 

— работните луѓе што вршат земјоделска, зана-
етчиска и друга дејност со личен труд со средства 
на трудот во сопственост на граѓаните, работните лу-
ѓе кои со личен труд самостојно, во вид на занима-
ње вршат уметничка, културна, адвокатска и друга 
професионална дејност и граѓанско-правните лица — 
од Личниот доход, односно остварениот приход. 

Организациите, односно заедниците и работните 
луѓе и граѓанско-правните лица од став 1 на овој 
член, средствата за финансирање на потребите на 
општонародната одбрана ги издвојуваат во процент 
утврден со општествен договор 

Член 317 
Потребите од областа на општонародната одбра-

на од надлежност на Републиката се финансираат 
од буџет на Републиката. 

Потребите од областа на општонародната одбра-
на од надлежност на општината се финансираат од 
буџетот на општината и од средствата што за оваа 
намена самоуправните организации и заедници ги 
издвојуваат по пат на општествено договарање и са-, 
моуправно спогодување. 

Висината на средствата за финансирање на ра-
ботите и задачите на општонародната одбрана од 
надлежност на општината, односно Републиката, се 
утврдуваат во среднорочните општествени планови 
во делот за развој на подготовките за општонародна 
одбрана, во соодветен процент од националниот до-
ход остварен во општината, односно во Републиката. 

Член 318 
Самоуправните организации и заедници од издво-

ените средства за финансирање на општонародната 
одбрана, првенствено ги финансираат сопствените 
подготовки за одбрана, утврдени со нивниот план 
за одбрана и оо програмата за финансирање на тие 
подготовки. 

Самоуправните организации и заедници, чиј 
обем на сопствените подготовки за одбрана е помал 
во однос на издвоените средства со програмите за 
развој, должни се остатокот од средствата да го 
уплатуваат во полза на средствата за финансирање 
на потребите на општонародната (одбрана кои се од 
заеднички интерес. 

За работните единици на основните и други ор-
ганизации на здружениот труд кои се наоѓаат на 
подрачје на друга општина, надвор од седиштето 
на организацијата, процентот се определува со оп-
штествен договор, склучен на ниво на општината 
за оваа намена, во која работна единица има се-
диште. 

Издвојувањето и уплатата на дел од средствата 
во смисла на став 3 на овој член го врши работната 
единица или организација во чиј состав е, во полза 
на средствата за финансирање на потребите на оп-
штонародната одбрана кои се Од заеднички интерес 
во општината каде што е седиштето на работната 
единица. 

Управувањето, користењето и располагањето со 
средствата од ставовите 2, 3 и 4 на овој член се ре-
гулира со самоуправна спогодба, односно договор. 

Член 319 * 
Месната заедница ги финансира •. 
— организирањето, опремувањето и оспособува-

њето на своите единици на цивилната заштита; 
— изградбата на родовски засолништа за потре-

бите на населението и 
— 'обезбедувањето на комунални и други потре-

би на населението во војна, ^о непосредна воена 
опасност и - други вонредни околности, 

Месната заедница ли финансира и другите рабо-
ти на општонародната одбрана од своја надлежност. 

Средствата за финансирање на потребите на оп-
штонародната одбрана во месните заедници се обез-
бедуваат во висина од најмалку 2 отсто од вкупно 
обезбедените средства за финансирање на потребите 
па општонародната одбрана на општината во текот 
на годината. 

Средената за финансирање на потребите на оп-
штонародната одбрана од став 1 на овој член, мес-
ната заедница ги обезбедува и со склучување на са-
моуправни спогодби и општествени договори. 

Член 320 
Општината ги финансира: 
— организирањето, опремувањето и оспособува-

њето на просторните единици и установи на.терито-
ријалната одбрана што таа ги формира; 

— организирањето, опремувањето и оспособува-
њето на општинските специјализирани единици на 
цивилната заштита; 

— подготовките на општинските органи и орга-
низации за работа во војна; 

— обезбедувањето на општинските резерви на 
основни индустриски, прехранбени и други произво-
ди за потребите на одбраната во случај на војна; 

— изградба на јавни и други засолништа за заш-
тита на луѓето и материјалните и други добра; 

— организирањето, опремувањето и оспособува-
њето на службата за набљудување и известување; 

— опремувањето и обучувањето на единиците 
за врски за раководење и криптозаштитата за рабо-
та во војна-; 

— обучувањето на кадрите што работат на за-
дачи и работи во областа на општонародната одбра-
на во општинските органи и организации, како и на 
лицата распоредени според воената организација во 
овие органи; 

— »обучувањето на младината што не посетува 
училиште за средно насочено образование или друго 
средно училиште и населението за општонародна од-
брана,-

— задачите и работите од областа на општона-
родната одбрана што ги вршат самоуправните орга-
низации и заедници на нејзино барање, а кои се 
кад планираните средства за таа намена на самоуп-
равните организации и заедници. 

Општината ги финансира и другите потреби на 
општонародната одбрана од своја надлежност. 

Член 321 
Републиката ги финансира-. 
— организирањето, опремувањето и оспособува-

њето на мане в ар ските единици на територијалната 
одбрана и установите на територијалната одбрана 
што таа ги формира,-

— подготовките и опремувањето на републичките 
органи и организации за работа во војна; 

— обезбедувањето на републичките резерви на 
основни индустриски, прехранбени и други произво-
ди за потребите на одбраната во случај на војна; 

— уредувањето на територијата и изградбата на 
објекти од посебно значење за Републиката во об-
ласта на општонародната одбрана; 

— задачите и работите од областа на општона-
родната одбрана што ги вршат самоуправните орга-
низации и заедници на нејзино барање, а кои се над 
планираните средства за таа намена на самоуправ-
ните организации и заедници; 

— програмите на општествените организации и 
здруженија на граѓаните за извртување на задачите 
од посебен интерес за општонародната одбрана; 

— обучувањето на кадри што работат на зада-
чите и работите во областа на општонародната од-
брана во републичките органи и организации, како 
и на лицата распоредени по воена организација во 
републичките органи и организации; 

— опремувањето и обучувањето на единиците за 
врски за раководење и криптозаштитата за работа 
во војна; 



27 јули 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ ' Бр. 26 — Стр. 541 

— опремувањето, (обучувањето и оспособувањето 
на службата за набљудување и известување на Ре 
публиката и 

— н ау чио -петр ажу в ачки т е работи во врска сс 
развојот на општонародната одбрана. 

Републиката ги финансира и другите потреби на 
општонародната одбрана од своја надлежност. 

Член 322 
Кога надлежниот орган на општината, односно 

на Републиката заради извршувањето на определе-
ни одбранбени подготовки, ги определува задачите 
на самоуправните организации и заедници на општи-
ната, односно Републиката е должна да го финан-
сира. извршувањето на тие задачи, во делот што го 
надминува обемот на сопствените подготовки на тие 
организации и заедници во смисла на член 31 ста! 
3 на овој закон, доколку извршувањето на тие зада-
чи не може да се обезбеди на начин предвиден во 
членовите 314 и 318 став 2 на овој закон. 

Доко ику (општината, односно Републиката им по 
ставува задачи на самоуправните организации и за-
едници во врска со извршувањето на задачите и ра-
ботите на општонародната одбрана од своја надлеж-
ност, должна е да го финансира извршувањето на 
тие задачи и работи. 

Член 323 
Службата на општественото книговодство, во 

рамките на своите овластувања, врши контрола на 
издвојувањето и користењето на средствата за потре-
бите на општонародната одбрана. 

Глава XVII 

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

Член 324 
Заради обезбедување на извршувањето на подго-

товките за општонародна одбрана, републичките и 
општинските органи на управата, во рамките на свои-
ве надлежности, а во (согласност со одредбите на овој 
закон, вршат инспекциски надзор врз спроведување-
то на законите и другите прописи и општи акти. 

Член 325 
Инспекциски надзор во (областа на општонарод-

ната одбрана вршат инспектори. 
Инспектори во областа на општонародната ода-

брана можат да бидат работници во органите на 
управата што имаат висока стручна подготовка и нај-
малку четири години работно искуство во извршу-
вањето на работите од областа на општонародната 
одбрана. 

Функционерот кој раководи со органот на упра-
вата за народна одбрана може, по потреба, да ов-
ласти друг работник во тој орган, односно во друг 
орган или работник на организација на здружениот 
труд, односно на друга самоуправна организација и 
заедница, да изврши инспекциски надзор, во сите 
овластувања на инспектор. 

Член 326 
Инспекторите во вршењето на инспекциски над-

зор својството на инспектор го докажуваат со леги-
тимација. у 

Својството на работник кој е овластен да врши 
инспекција според став 3 на член 325 на овој закон, 
работникот го докажува со решение. 

Републичкиот секретар за народна одбрана го 
пропишува образецот и ја издава легитимацијата на 
инспекторите за вршење на инспекциски надзор. 

Член 327 
Инспекторите и работниците што се овластени 

да вршат инспекциски надзор во општонародната од-
брана (во натамошниот текст: инспектор) остваруваат 
непосреден увид во работењето и постапувањето на 
самоуправните организации и заедници, на работни-
те луѓе и граѓаните и граѓаиоко-правните лица во 

поглед на придржувањето кон законите, другите 
прописи и општи акти од областа на општонародна-
та одбрана и преземаат управни и други мерки за 
кои се овластени во: спроведувањето на законите и 
другите прописи од областа на општонародната од-
брана; спроведувањето на подготовките за општона-
родната одбрана и изработка на плановите за од-
брана и другите документи за организацијата и под-
готовките на општонародната одбрана; меѓусебната 
усогласеност на плановите за одбрана и усогласено-
ста со плановите за други вонредни околности; спро-
ведувањето на мерките за самозаштитата на општо-
народната одбрана; планирањето и програмирањето 
на развојот на (подготовките и финансирањето, од-
носно издвојувањето и користењето на средствата за 
потребите на општонародната одбрана; остварување-
то на правата и должностите на работните луѓе и 
граѓаните, самоуправните организации и заедници и 
давателите на материјалните и други средства; врше-
њето на одредени работи од воената обврска. 

Член 328 
Самоуправните организации и заедници, опште-

ствено-политичките и други 'општествени организации 
и органите на општината кај кои се врши инспек-
циски надзор, на инспекторот што врши инспекцис-
ки надзор во областа на општонародната одбрана, 
се должни во рамките на неговите овластувања, да 
му овозможат преглед и контрола на прописите и 
општите акти, плановите, документите, објектите и 
уредите и да му дадат известување и податоци во 
врска со надзорот. 

Член 329 
Ако во вршењето на инспекциски надзор инспек-

торот утврди дека е повреден закон, друг пропис, 
или општ акт може: 

— да запре од извршување прописи и општи 
акти на општинските органи на управата ако смета 
дека тие се во спротивност со Уставот, закон или 
друг пропис, односно со општествен договор или са-
моуправна спогодба и да му предложи на надлеж-
ниот орган да го поништи или укине извршувањето 
на тој пропис или општ акт; 

— да нареди утврдените неправилности и недос-
татоци да се отстранат во определен рок; 

— да нареди спроведување на мерки и извршу-
вање на работи и задачи што се предвидени со пла-
новите за одбрана и прописите, односно запирање, 
на спроведувањето на мерките што не се во соглас-
ност со тие планови и прописи; 

— да бара покренување на постапка поради пре-
кршок, односно да поднесе пријава поради стопан-
ски престап или кривично дело; 

— да укажува стручна помош на органите чии 
подготовки ги контролира и за утврдената состојба 

, и наредените мерки да ги известува надлежните ор-
гани и 

— да презема и други мерки односно работи за 
чие извршување е овластен со закон или друг про-
пис. 

Член 330 
За извршениот инспекциски надзор инспекторот 

составува записник во кој се внесува најдената сос-
тојба и предложените мерки. 

Органите, организациите или заедниците од член 
328 на овој закон во кои е извршена инспекција, 
должни се најдоцна во рок од 15 дена од денот на 
доставувањето на записникот, да го разгледаат запис-
никот и за преземените мерки да го известат орга-
нот чиј инспектор вршел надзор. 

Извршувањето на мерките или дејствијата што 
произлегуваат од записникот од став 1 на овој член 
го наредува инспекторот со решение во кое се опре-
делува и рокот на извршувањето, доколку по мерки-
те утврдени во записникот не е постапено. 

Член 331 
Инспекциски надзор во врска со подготовките, 

донесувањето и ажурирањето на плановите за други 
вонредни околности вршат органите кои се овласте-
ни да вршат инспекциски надзор на плановите за 
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одбрана на начин и постанка утврдени со овој за-
кон. 

Член 332 
Инспекциски надзор во територијалната одбрана 

се врши во согласност со прописите што важат за 
вооружените сили. 

Глава XVIII 

СУДОВИ НА ЧЕСТА 

Член 333 
Резервните помлади офицери, офицери и воени-

те службеници, во согласност со Законот за Служба-
та во вооружените сили и овој закон, одговараат 
пред судовите на честа за престапи сторени надвор 
од воената служба, со кои му се нанесува штета на 
угледот или грубо се запоставува должноста на ре-
зервен воен старешина и тоа особено за: 

— извршување на кривично дело од нечесни по-
буди за кои резервниот помлад офицер, офицер или 
воен службеник правосилно е осуден на казна што 
не повлекува загуба на чин, односно класа; 

— истапување против нашиот социјалистички и 
самоуправен систем, против братството и рамноправ-
носта на народите и народностите и единството на 
земјата, како и против политичките, стопанските и 
воените мерки на државните и други органи што 
може негативно да влијае врз општонародната од-
брана; 

— потешка повреда на работните обврски, од-
носно друга повреда на работната дисциплина пора-
ди која е изречена дисциплинска мерка престанување 
на работен однос; 

— потешка повреда на јавниот морал; 
— бегство од земјата или останување во стран-

ство без дозвола од надлежните органи и 
— грубо занемарување на должностите и обврс-

ките на резервните помлади офицери, офицери и 
воени службеници, што се пропишани со закон. 

Член 334 
Судовите на честа се првостепените судови на 

честа и Вишиот суд на честа. 
Првостепените судови на честа се формираат за 

подрачјето на една или повеќе 'општини при општин-
скиот орган на управата за народна одбрана. 

Вишиот суд на честа, како второстепен суд се 
формира при Републичкиот секретаријат за народ-
на одбрана. 

Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија ги утврдува подрачјата и седиштата на прво-
степените судови на честа. 

Член 335 
Првостепените судови на честа и Вишиот суд на 

честа се состојат од претседател, заменик на прет-
седателот и најмалку 5 судии. 

При судовите на честа постојат обвинител и за-
меници на обвинителот. 

Член 336 
Претседателот, заменикот на претседателот, су-

диите, обвинителот и неговите заменици во првосте-
пените судови на честа ги именува и разрешува из-
вршниот совет на собранието на општината, а во 
Вишиот суд на честа Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија по предлог на општинската, 
односно Републичката конференција на Сојузот на 
резервните воени старешини. 

Вишиот суд на честа има секретар што го име-
нува и разрешува од должност републичкиот секре-
тар за народна одбрана. 

Функциите на претседателот, неговиот заменик, 
судиите, обвинителот и неговите заменици се почес-
ни и траат две години. 

Член 337 
Судовите на честа судат во совети. 
Првостепениот суд на честа суди во совет соста-

вен од тројца судии. 

Вишиот суд на честа суди во совет составен од 
петмина судии. 

Еден член на советот мора да биде дипломиран 
правник. 

Судовите на честа донесуваат одлуки во форма 
на решение. 

Член 338 
Органите на управата, штабовите за територи-

јална одбрана, судовите и јавните обвинителства, ор-
ганите на конференциите на Сојузот на резервните 
воени старешини и самоуправните организации и за-
едници, должни се да го известат функционерот што 
раководи со органот на управата за народна одбра-
на штом сознаат дека резервниот воен старешина, со 
своето однесување му нанесува штета на угледот или 
грубо ја запоставува својата должност, заради пове-
дување на постапка. 

Член 339 
За поведување на постапката и (оправдување на 

лице за спроведување на извид,. функционерот што 
раководи со органот на управата за народна одбра-
на, донесува решевме. 

Извидот се смета за итен и материјалот од спро-
ведениот извид се доставува, веднаш до функционе-
рот што раководи ао органот на управата за на-
родна одбрана, кој донел решение за поведување на 
постапка. 

Член 340 
Функционерот што раководи со органот на упра-

вата за народна одбрана врз основа на извидниот ма-
теријал, ќе ја запре постапката со решение ако оце-
ни дека нема престап или одговорност на резерв-
ниот воен старешина или ако постојат други окол-
ности што ја исклучуваат одговорноста. 

Доколку функционерот од став 1 на овој член 
смета дека се работи за престап и постојат докази 
за одговорност на сторителот, ќе достави барање до 
надлежниот обвинител за поднесување на обвините-
лен предлог пред судот на честа. 

Обвинителот при првостепениот суд на честа е 
должен да изготви и поднесе обвинителен предлог 
во рок од 8 дена. сметано од денот на приемот на 
барањето. 

Член 341 
По приемот на обвинителниот предлог, претсе-

дателот на првостепениот суд на честа доколку ут-
врди дека извидот не треба да се дополни, примерок 
од обвинителниот предлог доставува до обвинетиот 
и определува ден за претрес. 

Член 342 
Во постапка пред судовите на честа соодветно се 

применуваат одредбите од Законот за Службата во 
вооружените сили, Законот за кривичната постапка 
и овој закон. 

Член 343 
Средствата за работа на првостепениот суд на 

честа се обезбедуваат во буџетот на општината каде 
што се наоѓа седиштето на судот, во рамките на 
средствата на органот на управата за народна од-
брана. 

Органот на управата надлежен за работа на на-
родната одбрана во седиштето на судот ги обезбе-
дува просторните услови и техничките средства за 
работа, како и за извршување на административните 
работи на првостепениот суд на честа. 

Општините договорно ги утврдуваат обврските 
за обезбедување на средства за работа на заеднич-
ките првостепени судови на честа. 

Средствата за работа на Вишиот суд на честа се 
обезбедуваат во буџетот на Републиката во рамките 
на средствата на Републичкиот секретаријат за на-
родна одбрана. 

Член 344 
Надзор над саботата на првостепените судови 

па честа врши Вишиот суд на честа. 

Член 345 
Поблиски прописи за работа на судовите на 

честа донесува републичкиот секретар за народна 
одбрана. 
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Глава XIX 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА 
НАРОДНА ОДБРАНА И ПОСЕБНИ ПРАВА, ДОЛЖ-
НОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

1. Организација 

Член 346 
На организацијата на органите на управата за 

народна одбрана се применуваат одредбите од Зако-
нот за државната управа, доколку со овој закон не 
е поинаку определено. 

На активните воени лица упатени на работа во 
органите на управата за народна одбрана, се приме-
нуваат одредбите од Законот за Службата во воору-
жените сили и другите прописи што важат за при-
падниците на Југословенската народна армија, како 
и одредени одредби на општите акти на органите на 
управата за народна одбрана во кои тие се упатени. 

Со актот за систематизација на работите и зада-
читеѕ во органите на управата за народна одбрана се 
утврдуваат работни места кои се пополнуваат со ак-
тивни воени лица. 

Член 347 
Функционерот кој раководи со општинскиот ор-

ган на управата за народна одбрана го именува и 
разрешува од должност собранието на општината по 
претходна согласност на републичкиот секретар за 
народна одбрана. 

2. Посебни, права, должности и одговорности 
на работниците 

Член 348 
За засновање на работен однос и за остварување 

на правата, должностите и одговорностите на работ-
ниците во органите на управата за народна одбрана 
се применуваат одредбите од Законот за работните 
односи и Законот за државната управа, доколку со 
овој закон не е поинаку определено. 

Член 349 
Работен однос во орган на управа за народна од--

брана може да заснова секој државјанин на СФРЈ 
кој покрај општите услови пропишани со Законот 
за работните односи и Законот за државната упра-
ва ги исполнува и следниве посебни услови.-

— да не е осудуван за кривично дело против 
социјалистичкото самоуправно општествено уредува-
ње и безбедноста на СФР Ј, службената должност и 
вооружените сили на СФРЈ и 

— ако е резервен воен старешина, да не е осу-
дуван од судот на честа за 'резервните воени старе-
шини. 

Член 350 
На лицето кое не е примено на работа во орга-

нот на управата за народна одбрана, а постапката за 
прием се вршела без јавен конкурс, односно , јавен 
оглас, органот не е должен да му даде образложение 
од кои причини не е примено. 

Член 351 
На работникот во органот на управата за на-

родна одбрана му престанува работниот однос во ор-
ганот, ако престане да ги исполнува посебните усло-
ви утврдени со овој закон. 

Член 352 
Ако тоа го бараат посебните интереси на општо-

народната одбрана, републичкиот секретар за народ-
на одбрана може привремено да им забрани пату-
вање во странство на работниците во органите на 
управата за народна одбрана. 

Функционерот кој раководи со органот на упра-
вата за народна одбрана може на работникот да му 
го прекине, односно одложи користењето на годиш-
ниот одмор, ако определени службени работи, што 
треба тој да ги изврши, не трпат одлагање или тие 
работи не може да ги изврши друг работник. 

Со општиот акт на органот на управата за на-
родна одбрана се утврдуваат причините за преки-
нување, односно одлагање на годишниот одмор и 
трошоците што му се признаваат на работникот за-
ради прекинување, односно одлагање на користење-
то на годишниот одмор. 

Член 353 
Работниците во органите на управата за народ-

на одбрана се должни при напуштањето на местото 
на живеење, да го известат функционерот кој раково-
ди со органот за местото во кое ќе престојуваат и 
за промената на местото на престојување. 

Член 354 
Работнине I на органот на управата за народна 

одбрана е должен да ја врши работата подолго од 
42 часа во неделата, ако интересите на работата тоа 
го бараат. 

Во случај од став 1 на овој член со самоуправен 
општ акт на органот на управата за народна одбра-
на се утврдуваат мерилата за определување на зго-
лемена аконтација на личен доход на работниците 
што не се опфатени со актот од член 356 на овој 
закон. 

Член 355 
Како потешки повреди на работните обврски на 

работниците во органите на управата за народна 
одбрана, покрај утврдените со Законот за здруже-
ниот труд и Законот за работните односи се сме-
таат И: * 

1) поднесувањето на неточни извештаи со кои 
може да им се нанесат особено штетни последици 
на подготовките за општонародна одбрана; 

2) однесувањето кое значително го намалува уг-
ледот на органот на управата за народна одбрана и 

3) однесувањето кое ги нарушува односите и со-
работката со воените и другите органи, а кое може 
да има особено штетни последици за извршувањето 
на задачите во подготовките за општонародна од-
брана. 

Член 356 
На работниците, работниците со посебни овлас-

тувања и одговорности, раководните работници и 
функционерите во органите на управава за народна 
одбрана, поради природата и карактерот на рабо-
тите и задачите што ги вршат, посебните должности 
и одговорности утврдени со овој закон, како и по-
ради вршењето на работата подолго од 42 часа во 
неделата, во државни празници, работа ноќе, дежур-
ства, вежби, обучување, смотри и проверка на под-
готовките за општонародна одбрана (посебни услови 
па работа), се утврдува зголемен личен доход за 20 
отсто во однос на личниот доход на работниците со 
ист степен на стручна подготовка во органите на 
управата. 

Работните места на кои работниците, работни-
ците со посебни овластувања и одговорности, рако-
родните работници и функционерите од став 1 на 
овој член имаат право на зголемен личен доход ги 
утврдува Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија. 

Член 357 
На работниците, работниците со посебни овлас-

тувања и одговорности и раководните работници во 
органите на управата за народна одбрана кои ра-
ботат на определени должности, односно работни 
места на кои посебните услови и тежината на рабо-
тата битно влијае врз намалувањето на нивната ра-
ботна способност, стажот на осигурувањето им се 
смета во зголемено траење од 14 месеци за 12 месе-
ци ефективно поминати на тие должности, односно 
работни места. 

Работните должности, односно местата од став 1 
на овој член на кои стажот на осигурување се смета 
во зголемено траење ги утврдува Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија. 

Член 358 
На работниците, работниците со посебни овлас-

тувања и одговорности и раководните работници кои 
ќе остварат право на старосна или инвалидска пен-
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зија, а имаат поминато најмалку 15 години ефекти-
вен работен стаж во органите на управата за на-
родна одбрана пензискиот основ претставува просе-
чен месечен личен доход остварен во последната 
година пред пензионирањето. 

Член 359 
На работниците, работниците со посебни овлас-

тувања и раководните работници во органот на уп-
равата за народна одбрана, на кои ќе им престане 
работниот однос поради остварување на правото на 
пензија, им припаѓа отпремнина во висина на оства-
рен личен доход за последните четири месеци до-
колку има поминато најмалку 15 години ефективен 
работен стаж во органите на управата за народна 
одбрана. 

Член 360 
Работник, работник со посебни овластувања и 

одговорности, односно раководен работник во орга-
нот на управата за народна одбрана кој во вршењето 
или ,во врска со вршењето на службената работа ќе 
го загуби животот, ќе се погребе на трошок на орга-
нот на управата за народна одбрана, во местото што 
ќе го определи .неговото семејство. 

Во случај од став 1 на овој член, на семејството 
на загинатиот работник, работникот со посебни ов-
ластувања и одговорности, односно раководен работ-
ник му припаѓа еднократна парична помош во ви-
сина на личниот доход што работникот, работникот 
со посебни овластувања и одговорности, (односно ра-
ководниот работник го остварил за последните 6 ме-
сеци. 

Паричната помош од став 2 на овој член се ис-
платува од средствата на органот на управата за на-
родна одбрана во кој работникот, работникот со по-
себни овластувања и одговорности, односно раковод-
ниот работник бил во работен однос. 

Член 361 
Одредбите од членовите 356 до 360 на овој за-

кон не се применуваат на активните воени лица. 

Глава XX 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

Член 362 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

општина, соодветно се применуваат и на градска за-
едница како посебна општествен о-пол птичка заед-
ница. 

Член 363 
За посебни успеси и резултати постигнати во под-

готовките за општонародната одбрана на општестве-
но-политичките заедници и нивните органи, опште-
ствен о-политичките организации и општествените ор-
ганизации и нивните органи, самоуправните органи-
зации и заедници, како и на лица кои со својата ра-
бота и залагање придонеле за овие успеси и резул-
тати, можат да им се доделуваат одликувања, награ-
ди, пофалби и други признанија. 

Награди, пофалби и други признанија за посеб-
ни успеси постигнати во обучувањето за општонарод-
на одбрана можат да им се доделуваат на единиците, 
штабовите и установите на територијалната одбрана, 
на единиците и штабовите и другите 'Органи на ци-
вилната заштита, припадниците на територијалната 
одбрана и цивилната заштита и други лица кои во 
своето залагање се истакнале или придонеле во обу-
чувањето за општонародна одбрана. 

Видот на наградите, пофалбите и другите приз-
нанија и начинот на нивното доделување го утврдува 
Претседателството на СР Македонија. 

Член 364 
За поднесоците, прилозите и решенијата во врс-

ка со остварувањето на правата и должностите на 
работните луѓе и граѓаните според овој закон, не 
можат да се воведуваат ниту наплатуваат такси. 

Глава XXI 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 365 
Со парична казна од 10.000 до 70.000 динари ќе 

се казни за прекршок основна и друга организација 
на здружениот труд, односно друга самоуправна ор1 

ганизација и заедница или друго правно лице: 
1) ако не обезбеди соодветни резерви на суро-

вини, репроматеријали и материјално-технички и дру-
ги средства и готови производи сразмерно на свои-
те капацитети и човечки, материјални и други мож-
ности (член 30); 

2) ако својот план за одбрана не го усогласи со 
планот за одбрана на општината на чие подрачје се 
наоѓаат нејзините работни единици (член 33 »став 1); 

3) ако во програмите за истражување и развој 
не вклучат истражување од значење за општонарод-
ната одбрана што одговараат на предметот на истра-
жувањето (член 41 став 1); 

4) ако на Републичкиот секретаријат за народна 
одбрана и на другите органи определени со закон 
не им достават податоци од своите програми за на-
учно-истражувачки работи и развој и за своите дос-
тигнувања и сознанија од областа на истражувањето 
што се од значење за општонародната одбрана (член 
41 ставови 2 ,И 3); 

5) ако не дозволат поставување на сирени и дру-
ги соодветни средства за потребите на центрите за 
известување и ако не овозможат приклучување на 
сирените на нисконапонска мрежа (член 179); 

6) ако не ги објават известувањата на службата 
за набљудување и известување за сите видови на 
опасности (член 180 став 1); 

7) ако по барање на надлежниот орган на општи-
ната, односно на Републиката не обезбедат врски 
за потребите на раководењето (член 184 ставови 
2 И 3) ; 

8) ако не обезбедат средства за лична и колек-
тивна заштита на работните луѓе и општествената 
сопственост (членови 191 и 194 став 3); 

9) ако не ги извршуваат пропишаните мерки за 
заштита и спасување (членови 198, 217, 218, 219, 221, 
222, 226, 227, 228, 229 И 231); 

10) ако засолништата и другите објекти не ги 
одржуваат во исправна (состојба, ги користат или 
овозможуваат користење спротивно на пропишани-
те услови (членови 209 и 212); 

11) ако јавно објават тајни податоци на општо-
народната одбрана утврдени со закон и со други про-
писи и општи акти (член 281 став 2) и 

12) ако не издвојуваат средства за финансирање 
на потребите за општонародната одбрана (член 316). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 5.000 до 10.000 динари и одго-
ворното лице во основната и друга организација на 
здружениот труд, односно во друга самоуправна ор-
ганизација и заедница или во друго правно лице. 

Член 366 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок ошовна и друга организација 
на здружениот труд, односно друга самоуправна ор-
ганизација и заедница или друго правно лице: 

,1) ако не преземе мерки и постапки за заштита 
на материјалните и други добра од воени дејствија 
(член 37); 

2) ако на службата за набљудување и известу-
вање не и обезбеди приоритет во користење на сис-
темите за врски (член 172); 

3) ако по барање на штабовите на цивилната 
заштита не стави на располагање резерви на храна 
и други материјални средства за згрижување на за-
го озе1ни и настрадали граѓани (член 217 став 3); 

4) ако не води евиденција на припадниците на 
цивилната заштита (член 248 став 1); 

5) ако во програмите од другите наставни пред-
мети не вгради содржини од посебно значење за оп-
штонародната одбрана (член 261 став 4); 



27 јули 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 26 — Спр. 545 

6) амо не ги информираат работните луѓе и гра-
ѓаните за активностите, мерките и постапките за са-
мозаштита што се преземаат во општонародната од-
брана (член 287 став 1); 

7) ако издвоените средства за финансирање на 
општонародната одбрана наменски не се користат 
согласно со планот за одбрана и програмата за фи-
нансирање (член 318) и 

8) ако на инспекторот не му овозможат преглед 
и контрола на прописите и општите акти, планови-
те, документите, објектите и уредите и ако не му 
дадат известувања и податоци во врска со надзорот 
(член 328). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 2.000 до 10.000 динари и одго-
ворното л и ц е в о основната и друга организација на 
здружениот труд, односно во друга самоуправна ор-
ганизација и заедница или во друго правно лице. 

Член 367 
Со парична казна од 3.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок одговорното лице во органот 
на општината, односно на Републиката или во друг 
државен орган.-

1) ако сообразно со природата и карактерот на 
дејноста на органот не ги врши или неуредно ги 
врши подготовките за одбрана и за работа на орга-
нот во војна или ако не ги извршува другите работи 
на општонародната одбрана од делокруг на органот 
(членови — 78, 80, 92 И 96); 

2) ако не обезбеди извршување на пропишаните 
мерки за заштита и спасување (членови 200 став 1, 
217, 218, 219, 221, 222, 223 став 2 И 231); 

3) ако засолништата и другите заштитни објекти 
не ги одржува во исправна состојба, ги користи или 
овозможи користење спротивно на пропишаните ус-
лови (членови 209 И 212); 

4) ако за откриените неексплодирани убојни 
средства веднаш не го извести надлежниот орган на 
управата (член 225 став 8) и 

5) ако од делокругот на органот „објави тајни по-
датоци на општонародната одбрана утврдени со за-
кон и со други прописи и (општи акти (член 286 
став 2). 

Член 368 
Со'парична казна од 2.000 до 10.000 динари или 

со казна затвор до шеесет дена ќе се казни за пре-
кршок поединец.-

1) ако не набави минимум определени средства 
за спроведување на мерките за заштита и спасува-
ње и одредени резерви на храна и други средства 
неопходни за животот и здравјето утврдени од над-
лежен орган (член 20); 

2) ако не го прими, чува и одржува оружјето, 
опремата и средствата на општонародната одбрана 
што му се доверени (член 21); 

3) ако не се јави на покана на надлежен орган, 
односно самоуправна организација и заедница и не 
ги. изврши другите обврски наведени во поканата 
(член 22 став 1); 

4) ако за податоците и појавите што се од зна-
чење за општонародната одбрана и општествената 
самозаштита, за кои сознае или ги забележи, вед-
наш не го извести надлежниот орган (член 23); 

5) ако на објектите на кои има право на сопстве-
ност не дозволи поставување на сирени и други соод-
ветни средства на центрите за известување (член 179 
старв 1); 

6) ако не учествува во изградбата на РОБОВСКИ 
засолништа и засолни (член 200 став 3); 

7) ако како корисник на засолниште не го ко-
ристи засолништето во согласност со пропишаните 
услови (член 212) • 

8) ако не ги пријави настанатите промени во вр-
ска 'со извршувањето на евакуацијата (член 216 
став 3); 

9) ако како корисник или сопственик на стан или 
зграда, обоено возач на сообраќајно средство не 
обезбеди средства за затемнување и не го изврши 
затемнувањето (член 218 став 2); 

10) ако за откриените неексплодирани убојии 
средства веднаш не го извести надлежниот орган 
(член 225 став 8); 

14) ако како сопственик на добиток не врши 
заштита и (спасување на животните и производите од 
животинско потекло (член 227) ,и 

12) ако не ги чува тајните податоци на општона-
родната одбрана и не ги извршува пропишаните и 
наредените мерки за заштита на тие податоци (член 
286 став 1). 

Глава XXII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ* ОДРЕДБИ 

Член 369 
До донесување на посебен закон за служба на 

граѓанските лица во територијалната одбрана, на пра-
вата, должностите и одговорностите на граѓанските 
лица на служба во територијалната одбрана, соод-
ветно ќе се применуваат одредбите за правата, долж-
ностите и одговорностите на работниците во орга-
ните на управата за народна одбрана утврдени со 
овој закон. 

Член 370 
Поблиските прописи предвидени со овој закон 

ќе се донесат, односно усогласат во рок од 1 (една) 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

До донесувањето на поблиски трошиш предвиде-
ни со овој закон, ќе се применуваат важечките про-
писи доколку не се во спротивност со »овој закон. 

Член 371 
Самоуправните (Организации и заедници, »опште-

ствено-политичките и други општествени организа-
ции. своите самоуправни општи акти се должни да 
ти усогласат со одредбите на овој закон во рок од 
една година од денот на влегувањето во сила на 
свој закон. 

Член 372 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Законот за народна одбрана („Службен вес-
ник на СРМ' број 11/76). 

Член 373 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

287. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 14 став 1 алинеја 5 и член 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата од 11 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за внатрешна орга-
низација и систематизација на работите и работните 
задачи во Институтот за економика и организација 
на земјоделството во состав на Работната организаци-
ја Земјоделски факултет во Скопје, донесен на собир 
на работните луѓе на 18 јуни 1978 година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на член 25 група IX став 5 и 
член 42 од Самоуправната спогодба за стекнување и 
распоредување на доходот и чистиот доход и рас-
пределба на средствата за лични доходи и заеднич-
ка потрошувачка на работниците во Институтот, оз-
начен во точката 1 на оваа одлука усвоена »со -ре-
ферендум на 19 јуни 1978 гонича 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Институтот за економика и организа-
ција па земјоделството во состав на Земјоделскиот 
Факултет во Скопје, на начин определен за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, по јавната рас-
права одржана на 19 мај 1983 година, донесе реше-
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ш е 00 кое на Институтот за економика и организа-
ција на земјоделството му даде можност до 30 ноем-
ври 1983 година да ја отстрани ^согласноста на Пра-
вилникот, означен во точката 1 на оваа одлука, со 
Уставот на СР Македонија и со Законот за здруже-
ниот труд затоа што утврди дека со него не се утвр-
дени работи и работам задачи за сите работници во 
основната организација на здружениот труд, туку 
само се констатира дека тоа се изборни звања и се 
упатува на соодветните одредби од Законот за ви-
сокото образование („Службен весник на СРМ" бр. 
49/74, 36/76, 25/79 и 8/82) и на Статутот на факулте-
тот во кои се утврдени-постапката за изборот, усло-
вите и описот на работите и работните задачи. 

По протекот на рокот за усогласување, Судот 
утврди дека работниците ао Институтот не постапи-
ле по наводите во решението со кое беше дадена 
можност за усогласување на овој акт со Уставот и 
законот, со оглед на што одлучи како во точката 1 
на ова решение. 

5. Со означеното решение, Судот му даде мож-
ност на Институтот да ги усогласи оспорените од-
редби од самоуправната спогодба, означена ко точ-
ката 2 на оваа одлука, со Уставот на СР Македо-
нија, Законот за здружениот труд и Законот за ут-
врдување и распоредување на вкупниот приход и на 
доходот („Службен лист на СФРЈ" бр. 36/80). Притоа, 
Судот утврди дека за научно-иетражувачката, апли-
кативната и (високо стручната дејност на Институтот 
не се предвидени основите за утврдување и распоре-
дување >на доходот односно на чистиот доход од 
вршењето на овој вид дејност, со (Оглед на што Судот 
утврди дека член 25 • група IX став 5 од Самоуправ-
ната спогодба не е -во согласност со критериумите 
за стекнување и распоредување на вкупниот приход 
и4 на доходот, утврдени во Уставот на СР Македо-
нија, Законот за здружениот труд и Законот за ут-
врдување и распоредување на вкупниот приход и на 
доходот. Исто така, Судот утврди дека оспорената 
одредба не е во согласност и со член 23 став 1 од 
Уставот на СР Македонија и е во спротивност со 
член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, за-
тоа што во неа не се утврдени основи и мерила за 
распределба на средствата за лични доходи за извр-
шување на научно-истражувачката, апликативната и 
високо-стручната дејност на Институтот. 

Понатаму, Судот утврди дека и член 42 од Са-
моуправната спогодба не е во согласност со означе-
ните одредби од Уставот и е во спротивност со Зако-
нот за здружениот труд, затоа што распределбата на 
вкупните средства остварени од вршење на опреде-
лени дејности на Институтот (постдипломски студии, 
научно-истражувачка работа), односно од работа кои 
произлегуваат од самата функција, не се врши врз 
основа на утврдени основи и мерила за оценување 
на вложениот труд и резултатите од трудот. 

Воедно, Судот изрази став дека работниците во 4 

самоуправниот општ акт треба да утврдат основи и 
мерила според кои ќе се мери сразмерно придонесот 
на секој работник во стекнувањето на доходот на 
Институтот од вкупниот приход што се (остварува од 
научно-иетражувачката, апликативната и виоокоструч-
иата дејност. Потоа, кога од вкупниот приход на Ин-
ститутот ќе се надоместат материјалните трошоци и 
трошоците на амортизацијата според минималните 
стапки пропишани со законот, ќе се добие доходот, 
кој покрај другото, ќе се распореди на чист доход 
кој, понатаму, ќе се распореди за лични доходи и 
за заедничка потрошувачка, како и за унапредување 
и проширување на материјалната основа на трудот 
и за создавањето и обновувањето на резервите. От-
како ќе се распоредат вкупниот приход и доходот, 
на овој начин, работниците треба да утврдат такви 
основи и мерила , за распределба на средствата за 
лични доходи според кои ќе се оценува вложениот 
труд и резултатите од трудот на секој работник во 
одделното вршење на наставната, научната и при-
менувачката дејност на Институтот. Тоа значи дека 
работниците коп не учествувале во создавањето на 
доходот од извршување на одделна дејност на Инсти-
тутот, не треба да учествуваат во распределбата на 

средствата за лични доходи остварени од вршењето 
на таа дејност. 

Со оглед на тоа што на 25 април 1983 година ра-
ботниците во Институтот со референдум донеле Од-
лука со која член 25 група IX став 5 и член 42 од 
Самоуправната спогодба се бришат, согласно член 
14 став 1 алинеја 5 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, Судот одлучи 
како вр точката 2 на оваа одлука. 

У. бр. 120/80 
11 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

288. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на! Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 16 мај 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 26 од Правилникот за ос-
новите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи. и лични примања на работниците во 
Основната организација на здружениот труд за ПТТ 
транспорт' „Скопје" во Скопје, во состав на Работ-
ната организација за ПТТ сообраќај „Скопје" во 
Скопје, донесен со референдум на 19 април 1982 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здруже-
ниот труд за ПТТ транспорт „Скопје" во Скопје, на 
начин определен за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, со решение У. бр. 45/84 од 21 март 
1984 година поведе постапка за оценување уставнос-
та и законитоста на одредбата означена во точката 
1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што 
основано се постави прашањето за согласноста на 
оспорената одредба со член 22 од Уставот на СР 
Македонија и сп ро тиви оста со член 126 став 1 од 
Законот за здружениот труд. 

4. Судот на седницата утврди дека, според оспо-
рената одредба, на работник кој најмалку две го-
дини пред исполнување на законскиот услов добро-
волно замине во пензија и писмено се спогоди со ра-
ботничкиот совет по истекот на тој рок да му прес-
тане работниот однос, му се исплатува личен доход 
зголемен за 20% до одењето во пензија. 

5. Согласно со начелото на распределба според 
трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и во член 126 став 1 од Законот за здру-
жениот труд, на секој работник му припаѓа личен 
доход во зависност од резултатите на неговиот труд 
и неговиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба се 
зголемува личниот доход во зависност од тоа дали 
работникот порано заминува во пензија, а без оглед 
на вложениот труд и постигнатите резултати, Судот 
утврди дека оваа одредба не е во согласност со ус-
тавното начело на распределба според трудот, содр-
жано во член 22 од Уставот на СР Македонија и е 
во спротивност со член 126 став 1 од Законот за 
здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 45/84 
16 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д р Владимир Митков, е. р. 
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289. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член, 
20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 16 мај 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот преглед кој е сос-
тавен дел на Самоуправната спогодба за основите и 
мерилата за распределба на личниот доход и сред-
ствата за заедничка потрошувачка, донесен од Ра-
ботничкиот совет на Градежната работна организаци-
ја „Младост4 во Титов Велес, на 1 јуни 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СЕМ" и во Градежната работна организација 
„Младост" во Титов Велес на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
^ бр. 155/84 од 7 март 1984 година поведе постапка за 

оценување уставноста и законитоста иа актот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука. 

Постапката е поведена затоа што оспорениот 
акт е донесен од Работничкиот совет, а не од работ-
ниците со, референдум. 

4. Судот на седницата утврди дека со Табелар-
ниог преглед се менува бројот на бодовите на (неква-
лификуваните и квалификуваните работници по под-
основот потребно практично искуство кое е вред-
нувано во рамките на основот сложеност, со тоа 
што, бројот на бодовите се зголемува на 10 бода кај 
овие работници. 

Од изнесеното произлегува дека со оспорениот 
Табеларен преглед всушност се менуваат мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи. Воедно, 
Судот утврди дека Табеларниот преглед е донесен 
од работничкиот совет, а не со референдум 'од ра-
ботниците. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека Табе-
ларниот преглед, во делот во кој се извршени изме-
ни на бодовите е во спротивност со член 463 од За-
конот за здружениот труд во кој е предвидено работ-
ниците, покрај другото, со референдум да одлучу-
ваат и за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи. 

На основа изнесеново. Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. * 

У. бр. 155/84 
16 мај 19$4 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

290. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 11 април 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 33 и 35 и ставо-
вите 2, 3 и 4 на член 20 од Правилникот за основите 
и мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка на Работната ор-
ганизација за превоз на патници и стока „Југ-Турист" 
— Куманово, донесен од работниците со референдум 
на 20 април 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација за превоз на 
патници и стока „Југ-Турист" во Куманово, на начин 
предвиден за објавување на самоуправните 'општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод подне-
сена претставка, поведе постапка за оценување устав-

носта и законитоста на членовите 33 и 35 и ставо-
вите 2, 3 и 4 на член 20 од Правилникот означен во 
точката 1 на оваа Одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за нивната уставност и закони-
тост. 

4. На седницата Судот утврди дека: 
а) член 33 од Правилникот за основите и мери-

лата за распределба на средствата за лични доходи 
и заедничка потрошувачка предвидува во случај на 
дефект на возилото, на возачот да му се исплаќа 
50% од стартниот основ на личниот доход. Според 
став 2 од овој член за време на приправност до два 
дена во месецот не се плаќа, а над два дена се пла-
ќа 70°/о од стартниот основ на личниот доход. Ста-
вот 3 од овој член предвидува дека како дефект или 
приправност, во смисла на претходните ставови не 
се смета денот кога возилото односно возачот добил 
налог за утовар без оглед на кое време од денот се 
работи. Последниот став од овој член предвидува на 
возачот кој без негова вина е без возило, а е дол-
жен да биде на работа, да му се плаќа 80°/о од старт-
ниот основ на личниот доход. 

Судот смета дека не е во согласност со Уставот 
и законот на возачите на моторни возила да им се 
ускратува правото на личен доход во случаите кога 
поради поправка на возилото, немање доволно »рабо-
та или виша сила се спречени да работат. Имено, 
Судот смета дека, во смисла на член 23 од Законот 
за работни односи („Службен весник на СРМ" бр. 
3/83), работникот може да биде распореден да обаву-
ва работи и работни задачи кои 'одговараат на него-
вата стручна подготовка, а во исклучителни случаи 
и работи и работни задачи кои не одговараат на не-
говата стручна подготовка (член 24 од истиот закон). 
Според тоа, работникот треба да прима личен доход, 
во согласност со основите и мерилата утврдени во 
актот за распределба на средствата за лични доходи, 
и во тие случаи. Ваквиот став на Судот произлегува 
од уставното начело на економската и социјалната 
сигурност на работникот во вршењето на работите и 
работните задачи односно уставното начело на заем-
ност и солидарност. Работникот има право на личен 
доход според основите и мерилата од самоуправниот 
општ акт за (распределба на средствата за лични до-
ходи и затоа што во текот на месецот односно годи-
ната прима аконтација на личниот доход, а конечна-
та пресметка на личниот доход се врши со заврш-
ната сметка. 

Според тоа, Судот утврди дека член 33 од спо-
менатиот Правилник не е во согласност со Уставот и 
Законот. 

б) Според член 35 став 2 од овој Правилник, 
дневницата на возачите кои се на пат им се испла-
тува по изминување на 24 часа поминати на терен. 

И покрај тоа што доносителот на актот, во 
врска со овој навод, тврди дека се работи за печатна 
грешка и дека во практиката на возачите им се 
исплатува дневница после осум часови работа поми-
ната на терен, Судот утврди дека оваа грешка не е 
отстранета, по поведувањето на постапката за оцену-
вање на законитоста на Правилникот, со посебен са-
моуправен општ акт во постапка предвидена со за-
кон ; 

в) Во член 20 од истиот Правилник е предвиде-
но процена на вредноста на работите и работните 
задачи, според утврдената методологија, да врши де-
ловниот одбор. Предложениот број на бодови, спо-
ред претходниот став го утврдува работничкиот со-
вет. Понатаму, „за дефицитарен стручен кадар, од-
носно кадар за кој деловниот одбор смета дека е не-
опходен или претставува за организацијата полити-
ка, може да се донесе одлука за одредување на по-
висок стартен основ отколку што е предвидено по 
основите и мерилата утврдени во овој Правилник". 

Имајќи ја предвид одредбата од член 463 од За-
конот за здружениот труд според која работниците 
во основната организација со референдум, меѓу дру-
гото, одпучувааг и за основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи, овластува-
њето на деловниот одбор да врши процена на вред-
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лоста иа работите и работните задачи е во спротив-
ност со овој закон. 

Исто така со овластувањето на деловниот одбор 
да определува кои кадри ќе се сметаат за дефици-
тарни и како на такви да им се (определува повисок 
личен доход се повредуваат самоуправните права на 
работните луѓе утврдени во законот. Ова затоа што 
доколку работната организација има потреба од де-
фицитарни стручни кадри, работниците со самоупра-
вен општ акт утврдуваат кои кадри ќе се сметаат 
како такви и дали ќе имаат предност во остварува-
њето на одредени права засновани врз резултатите 
на трудот. 

Со оглед на тоа што со оспорениот акт не е 
постапено на тој начин.. Судот утврди дека член 20 
од овој Правилник не е во согласност со член 463 
од Законот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 88/83 
И април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

291. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, по јавната расправа одржана на 26 април 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА „Толкувањето", донесено на за-

едничка седница на работничките совети на Работна-
та организација, основните организации на здруже-
ниот труд и Работната заедница на Работната орга-
низација Фабрика за цемент и азбестни производи 

I „Усје" во Скопје, одржана на 18 јануари 1982 година. 
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" и во Работната организација Фабрика за це-
ментни азбестни производи „Усје" во Скопје на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, поведе постапка за оценување за-
конитоста на актот означен во точката 1 на оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето 
за неговата спротивност со член 463 став 1 од За-
конот за здружениот труд. 

4. Во претходните испитувања и на јавната рас-
права Судот утврди дека оспореното „Толкување" го 
донеле работничките совети на Работната организа-
ција, на основните организации на здружениот труд 
и на Работната заедница, а по предлог од генерал-
ниот директор, директорите на основните организа-
ции и директорот на Работната заедница. Исто така, 
Судот утврди дека „Толкувањето" се однесува на од-
делни одредби од делот IV од Самоуправната спо-
годба за заедничките основи и мерила за решавање 
на станбените потреби на работниците во означена-
та Работна организација, донесена со референдум на 
19 ноември 1981 година и дека' тоа е толкување на 
општ акт кој работниците го донеле со референдум. 

5. Согласно член 463 став 1 од Законот за здру-
жениот труд, работниците со референдум, покрај 
другото, одлучуваат за распределба на средствата за 
заедничка потрошувачка. Со оглед на тоа штр стан-
бениот фонд е дел од тие средства, согласно означе-
ната одредба, за самоуправниот општ акт за распре-
делба на станови работниците треба да се изјаснат 
со референдум. 

Оспореното „Толкување" го донеле означените 
работнички совети, што според оценката на Судот е 
незаконито затоа што е во прашање толкување на 
општ акт, кој спо ред одредбите на член 463 став 1 
од Законот за здружениот труд работниците го доне-
суваат со референдум. Според мислењето на Судот 

единствено работниците се овластени, на ист начин 
на кој актот го донеле, да се изјаснат за толкување 
на одделни негови одредби. 

Со оглед на тоа што оспореното „Толкување" го 
донеле (означените работнички совети, а не работни-
ците со референдум, Судот утврди дека оспорениот 
акт е во спротивност со член 463 став 1 од Законот 
за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 99/82 
26 април 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

292. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

419 став 2 и на член 15 алинеја 2 и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 16 мај 1984 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 72 став 1 алинеја 1 
од Статутот на Основната организација на здруже-
ниот труд „Електродистрибуција" во Битола, во сос-
тав на Работната организација „Електро-Македонија", 
во Скопје, донесен од работниците со референдум на 
23 ноември 1978 година, во време на неговото важе-
ње, не бил во согласност со Уставот на СР Македо-
нија и Законот за работните односи и дека бил во 
спротивност со Законот за здружениот труд. 

Оваа одлука има правно дејство на одлука на 
Судот со која се укинува самоуправен 'општ акт. 

2. СЕ УКИНУВА Статутарната одлука за измена 
на Статутот на Основната организација на здруже-
ниот труд „Електродистрибуција" во Битола, донесе-

л а од работничкиот совет на 17 јануари 1980 година. 
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" и во Основната организација „Електродис-
трибуција" — Битола, на начин предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

4. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на општините Битола и Демир Хисар поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на 
одредбата означена во точката 1 на оваа одлука. 
Според наводите во предлогот оспорената одредба е 
противуставна и незаконита затоа што со неа е пред-
видено за директор на основната организација да мо-
же да се именува лице со висока или виша стручна 
подготовка од економска, техничка или правна на-
сока, со работно искуство од 6 години во гранката 
електростопанство, со што се оневозможува на секој 
граѓанин под еднакви услови да му се достапни се-
кое 'работно мб сто и функција во општеството. 

5. Во претходните испитувања и на седницата, 
Судот утврди дека според член 72 став 1 алинеја 1 
од оспорениот акт, за директор на основната орга-
низација може да биде именувано лице со висока 
или виша стручна подготовка од економска, технич-
ка или правна насока, со работно искуство од 6 го- . 
дини во гранката електростопанство. Судот понатаму 
утврди дека со Статутарната одлука донесена од ра-
ботничкиот совет на 17 јануари 1980 година, член 72 
став 1 алинеја 1 е изменет така што за именување 
на директор на основната организација се предвиду-
ва услов од 6 години во струката електростопанство, 
наместо во гранката електростопанство., Утврдувајќи 
дека таа Статутарна одлука е .донесена од работнич-
киот совет, а не со референдум, Судот по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување на нејзи-
ната законитост. 

Според член 210 став 3 од Уставот на СР Маке-
донија, на секој граѓанин под еднакви услови му се 
достапни секое работно место и функција во опште-
ството. Со член 167 од Законот за здружениот труд 
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и со член 5 став 1 од Законот, за работните односи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/77 и 3/83), е пред-
видено секој слободно, рамноправно и под еднакви 
услови, на начинот утврден со Законот и со самоуп-
равен општ акт, да заснова работен однос со работ-
ниците во основните организации. Најпосле, со член 
7 став 1 од Законот за работните односи е предви-
дено дека работниците можат да го утврдат и работ-
ното искуство како посебен услов за засновање на 
работен однос за определени работи односно работ-
ни задачи во основната организација на здружениот 
труд. 

Од означените уставни и законски одредби про-
излегува дека работниците можат да го предвидат и 
работното искуство како посебен услов за именува-
ње на директор на основната организација и дека 
работното искуство во определена дејност има свое 
значење за извршување на работите и работните за-
дачи. Затоа, кандидатот кој има вакво искуство при 
еднакви услови, би можел да Има приоритет. 

Со оглед на тоа што со одредбата означена во 
точката 1 на оваа Одлука е предвиден и основ ра-
ботно искуство од 6 години во гранката електросто-
панство, со што се стеснува кругот на лицата од кои 
може да биде именуван директор, Судот утврди дека 
таа одредба не е во согласност со член 210 став 3 од 

.Уставот на СР Македонија и со член 5 став 1 од За-
конот за работните односи, како и дека е во спро-
тивност со член 167 од Законот за здружениот труд. 
Измената со Статутарна одлука, работното искуство 
да е стекнато во струката електростопанство, суштин-
ски ништо не изменува. 

6. Во член 463 од Законот за здружениот труд, е 
предвидено, помеѓу другото, работниците со рефе-
рендум да одлучуваат и за донесување на статутот 
на основната, на работната и на сложената органи-
зација. 

Со оглед на тоа што наведената Статутарна од-
лука со која се врши измена на статутот на основ-
ната организација е донесена од работничкиот совет, 
а не со референдум, Судот утврди дека таа е во 
спротивност со член 463 од Законот за здружениот 
труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 'Од оваа одлука. 

У. бр. 93/84 
16 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

293. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
433 од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија и член 20 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, по јавната распра-
ва, на седницата одржана на 30 мај 1984 година, до-
несе • 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за изменување и 
дополнување на Одлуката за условите, начинот на 
остварувањето и вишната на додатокот на деца бр. 
03-340/7, донесена од Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата на седницата одржана на 26 мај 
1982 година („Службен весник на СРМ" бр. 26/82), 
во време на нејзиното важење, не била во согласност 
со Уставот на СР Македонија. 

Оваа одлука има .правно дејство на одлука на 
Судот со која се укинува самоуправен општ акт. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Врховниот суд на Македонија поведе постапка 
пред Уставниот суд на Македонија за оценување 
уставноста на Одлуката означена во точката 1 на 
оваа Одлука поради тоа што таа предвидува двоен 
третман на барателите на додаток на деца по основ 
пресметување на доходот на семејството како основа 
за стекнување право на тој додаток, со што се повре-
дува уставното начело на еднаквост и рамноправност 
на граѓаните и што Одлуката се применува ретроак-
тивно. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека со до-
несувањето на Одлуката, за условите, начинот на ост-
варувањето и висината на додатокот на деца („Служ-
бен весник на СЕМ" бр. 2/83), престана важноста на 
оспоренага Одлука. Меѓутоа, со оглед на тоа што од 
престанокот на нејзиното важење до поведувањето 
на постапката не помина повеќе од една година, Су-
дот. согласно члан 419 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија, утврди дека има правна можност да ја оце-
нува нејзината уставност и законитост. 

На расправата Судот, потоа, утврди дека со член 
1 од оспорената Одлука е изменет член 7 став 1 од 
основната Одлука за условите, начинот на (оствару-
вањето и вишната на додатокот на деца бр. 04-958/13 
од 28 декември 1981 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 11/82), така што вкупниот месечен приход 
остварен по основ од работен однос во претходната 
година се утврдува според износите остварени за 
времето поминато на работа во претходната кален-
дарска година, а потоа се дели на бројот на членови-
те на семејството. Со истиот член 7 став 2 на основ-
ната одлука, пак, е предвидено кога се остваруваат 
приходи по повеќе основи, сите приходи да се све-
дуваат на личен доход, да се собираат и да се делат 
на 12, а потоа на бројот на членовите на семејството. 

Судот оцени дека член 1 од оспорената Одлука 
создава двоен третман на барателите на додаток на 
деца за пресметување на доходот на семејството ка-
ко основа за стекнување право на тој додаток. Име-
но, оваа (одредба на поинаков начин ја. утврдува осно-
вата за пресметување на доходот на семејството од 
начинот утврден во став 2 на член 7 од основната 
Одлука. Различноста во утврдувањето на начинот 
за пресметување на доходот, како основа за стекну-
вање на правото на додаток на деца, се гледа во тоа 
што член 1 од оспорената Одлука не предвидува 
првин делење со 12 на сите износи остварени за 
времето поминато на работа во претходната кален-
дарска година, како што тоа го предвидува член 7 
став 2 на основната Одлука. Според оцената на Су-
дот, ваквото различно утврдување на основата за 
пресметување на доходот на семејството се одразу-
ва на остварувањето на правото на додаток на деца 
се создава нееднаквост, со што се повредува устав-
ното начело на еднаквост на граѓаните во оствару-
вањето на нивните права. 

Со член 2 од оспорената Одлука е предвидено 
таа да се применува од 1 јануари 1982 година. Би-

д е ј ќ и е 'донесена на 26 мај 1982 година, Судот смета 
дека со член 2 на Одлуката, неосновано и е дадено 
повратно дејство. 

Со оглед на тоа што оспорената Одлука создава-
ше двоен третман на барателите на додаток на деца 
за пресметување на доходот на семејството како ос-
нов за стекнување право на додаток на деца и што 
предвидуваше нејзина ретроактивна примена, Судот 
утврди дека таа, во време ца нејзиното важење, не 
беше во согласност со уставните начела за еднаквост 
на граѓаните во нивните права и за забрана на по-
вратното дејство на законите, другите прописи и оп-
шти акти, утврдени во алинеја 9 став 3, дел II на 
Основните начела, во член 204 и во член 262 од 
Уставот на СР Македонија. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 195/83 
30 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 
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294. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Македо-
нија, и за правното дејство на неговите одлуки, на 
седницата одржана на 30 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека стаз 1 на член 26 од Пра-
вилникот за одговорност за вршење на работните 
обврски на Фабриката за производство на амбалажа 
,.30 Јули" во Куманово, донесен од Работничкиот со-
вет на 27 октомври 1983 година во времето на него-
вото важење бил во спротивност со член 200 од 
Законот за здружениот труд. 

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука на 
Судот со која се поништува самоуправен општ акт. 

3. Оваа одлука .ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Фабриката за производство на .амба-
лажа „30 Јули" (во Куманово, на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка' пред Уставниот суд на Македонија 
за оценување уставноста и законитоста на член 26 
став 1 од актот означен во точката 1 на оваа одлу-
ка. Според наводите во предлогот, со оспорениот 
член е предвидено дека дисциплинската комисија мо-
же да ја води постапката и да одлучува за одговор-
носта на работникот во состав од три члена вклучу-
вајќи го и надворешниот член, што е во спротивност 
со член 200 од Законот за здружениот труд. 

5. На седницата Судот утврди дека во член 25 од 
Правилникот е предвидено дисциплинска комисија да 
се состои од пет члена, а додека во член 26 став 1 е 
предвидено дека дисциплинската комисија може да 
ја води постапката и да одлучува за" одговорноста 
на работникот во состав од три члена вклучувајќи го 
во овој број претседателот и членот на соборот на 
здружениот труд на собранието на општината. Пона-
таму, Судот утврди дека оспорениот Правилник прес-
танал да важи со донесување на нов правилник во 
кој е предвидено дисциплинската комисија да се сос-
тои од пет члена и дека за секој пооделни случај" на 
повикување на одговорност на работникот, претсе-
дателот на дисциплинската комисија го утврдува неј-
зиниот постав, што е во согласност со законските од-
редби. ' 

6. Согласно член 200 став 1. и став 3 од Законот 
за здружениот труд, дисциплинската комисија се сос-
тои од непарен број членови, вклучувајќи го и прет-
седателот, со тоа што определен број членови на 
дисциплинска комисија но не повеќе од една четвр-
тина, мора да бидат лица надвор од основната орга-
низација, што ги избираат работниците од листата 
што ја утврдува соборот на здружениот труд на со-
бранието на општината на чие подрачје се наоѓа 
о снови ата организации а. 

Од наведената законска одредба произлегува де-
ка дисциплинската комисија треба да биде составена 
најмалку од пет члена, затоа што бројот на членови-
те кои се бираат надвор од основната организација 
не може да биде поголем од 1/4 од вкупниот број 
членови на дисциплинската комисија. Во конкретниот 
случај, кога комисијата е составена од три члена, 
бројот на лицата вон основната организација прет-
ставува една третина што е повеќе од една четврти-
на предвидена во законот. 

Со оглед на тоа, што во став 1 на член 26 од 
оспорениот Правилник е предвидено дисциплинската 
комисија да има три члена (вклучувајќи го и членот 
на комисијата кој се бира од листата која ја утвр-
дува соборот на здружениот труд на собранието на 
општината на чие подрачје се наоѓа основната ор-
ганизација, Судот утврди дека оспорениот член е во 
спротивност со член 200 став 3 од Законот за здру-
жениот труд. 

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 113/84 
30 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

295. 
Уставниот суд на Македонија, врз 'основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 30 мај 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЈјЅ УКИНУВА Одлуката за давање согласност 

на Тарифата на цените на комуналните услуги што 
ги врши Комуналната организација на здружениот 
труд „Брегалница" ио Делчево за водовод, канали-
зација и комунална хигиена и Тарифата како соста-
вен дел на таа Одлука, донесени од Собранието на 
општина Делчево на 31 мај 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина Дел-
чево". 

3. Уставниот суд на Македонија по повод подне-
сена претставка, со решение У. бр. 168/83 од 11 април 
1984 година поведе постапка за "Оценување закони-
тоста на актите означени во точката 1 на оваа Одлу-
ка. Постапката е поведена затоа што основано се 
постави прашањето за нивната согласност со Зако-
нот за системот на цените и општествена контрола 
на цените на производите и услугите („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 33/80). 

4. На седницата Судот утврди дека оспорената 
Одлука е донесена од Собранието на општина Дел-
чево. Оваа одлука ја содржи и Тарифата на цените 
на услугите што ги врши означената комунална орга-
низација. Судот исто така утврди дека Комуналната 
организација „Брегалница" не донела своја тарифа 
за цените на услугите што таа ги врши. 

5. Според Законот за системот на цените и за 
општествена контрола на цените г на производите и 
услугите, работниците во основните организации на 
здружениот труд на начин и под услови утврдени 
со овој закон самостојно ги формираат цените 
на производите и услугите, а надлежните органи 
на општините и Републиката вршат општествена 
контрола на цените со преземање соодветни еко-
номски мерки и со пропишување мерки за не-
посредна контрола на цените (член 4 став 2 и член 7). 

Со оглед на тоа што Одлуката и Тарифата како 
нејзин составен дел неовластено ги донело Собрание-
то на општина Делчево, Судот утврди дека тие не се 
во согласност со член 4 ст^в 2 и член 7 од Законот 
за системот на цените и за општествена контрола на 
цените на производите и услугите. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 168/83 
30 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

296. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 6 јуни 1984 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 21 од Правилникот за рас-

пределба на станови и станбени кредити на работни-
ците во Основната организација на здружениот труд 
„Предионица" во состав на Работната организација 
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„Политеке" во Прилеп, донесен од работниците со 
референдум одржан на 20 -ноември 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се обЈави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здружен 
труд „Предилница" во состав на Работната органи-
зација „Политекс" во Прилеп на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод подне-
сена претставка, со решение У. бр. 3/84 од 18 април 
1984 година поведе постапка за оценување уставноста 
и законитоста на член 21 од Правилникот означен 
во точката 1 на оваа Одлука. Постапката беше пове-
дена затоа што основано се постави прашањето за 
согласноста на означената одредба, со уставното на-
чело за заемност и солидарност И со член 42 од За-
конот за станбени односи, како и за нејзината спро-
тивност со член 463 од Законот за здружен труд. 

н а седницата Судот утврди дека оспорениот 
член 21 од правилникот, кој ја предвидува стручната 
подготовка како еден од основите според кои се ут-
врдува редот на првенство при доделување станови 
и кредити има доминантно влијание особено кај по-
високата стручна подготовка, во однос на другите 
основи во Правилникот кои ја изразуваат социјално-
економската положба, а посебно станбената загрозе-
ност на работникот. 

5. Согласно уставното начело на заемност и со-
лидарност изразено во Одделот II став 3 алинеја 6 
од Уставот на СР Македонија како и согласно член 
463 сѓав 1 од Законот за здружениот труд и член 
42 од Законот за станбени односи, работниците во 
основната организација на здружениот труд со само-
управен оппѓт акт ги утврдуваат основите и мерила-
та, односно начинот, условите и редот на првенство 
за доделување станови во општествена сопственост, 
при што, не смеат да се повредат уставните начела 
и одредби. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 21 од 
Правилникот стручната подготовка за која се опре-
делени најголем број бодови има (доминантно влија-
ние во утврдувањето редот на првенство во доделу-
вање на станови и кредити на работниците, Судот ут-
врди дека тој не е во согласност со уставното наче-
ло за заемност и солидарност. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. -бр. 3/84 
6 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

297. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на чл'ен 

15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Македони-
ја и за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата одржана на 6 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека точка 2 став 2 од член 7 

од Правилникот за распределба на станови од здру-
жените средства на Самоуправната интересна заед-
ница за становање во Битола на Работната органи-
зација Текстилен комбинат „Битолатекст" Основна 
организација на здружениот труд „Предилница" ус-
воен од работниците со референдум на 26 декември 
1979 година и Правилникот за распределба на стано-
ви од здружени средства на Самоуправната инте-
ресна заедница за становање во Битола на работната 
организација Текстилен комбинат „Битолатекст" Ос-
новна организација на здружениот труд „Трикотажа" 
усвоен од работниците со референдум на 3 декем-
ври 1977 година, Е'9 времето на нивното важење не 
биле во согласност со Уставот на СР Македонија и 
Законот за здружениот труд. 

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука .на' 
Судот со која се укинува самоуправен општ акт. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во основните организации на здружениот 
труд „Предилница" и „Трикотажа" во Битола, на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Битола 
поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија 
за оценување уставноста и законитоста на член 7 
став 2 точка 2 од правилниците означени во точка 1 
на оваа одлука. Според наводите во предлогот во 
означениот член од правилниците се утврдени кри-
териуми поврзани со придонесот на работникот во 
работата, по кој основ на работникот можат да му 

1 бидат доделени до 40 бода, врз основа на оценка на 
стручниот колегиум заедно со претставници на оп-
штествено-политичките структури во Комбинатот, што 
е во спротивност со уставните и законските одредби. 

Во претходните испитувања, судот утврди дека 
наводите во предлогот се точни, Ј шнатаму, Судот 
утврди1 дека оспорените правилници престанале да 
лажат со донесување на *10о*и правилници. Но со 
шлед на тоа што од престанокот на важењето на 
оспорените правилници (7 Јули 1983), до поведување 
на постапката (10 април 1У84), не поминало поведе 
од една година, Судот оцени дека, согласно член 419 
од .уставот на СР Македонија, постојат процесни 
претпоставки за оценување на нивната уставност и 
законитост. 

5. Според член 22 од Уставот на СР Македонија 
на секој раоотник под условите предвидени со ОВОЈ 
член, му припаѓа од доходот на основната организат 
ција на здружениот труд личен доход за задоволува-
ње на неговите лични, заеднички и општи општестве-
ни потреби, според резултатите од неговиот труд и 
неговиот личен придонес што оо својот тековен и ми-
нат труд го дал во зголемувањето на доходот на ос-
новната организација. 

Согласно член 181 став 2 од Законот за здру-
жениот труд, за остварување на поединечните права, 
обврски и одговорности на работниците одлучува ра-
ботничкиот совет. За одлучување за остварување на 
поединечните права и обврски на работниците Ра-

, ботничкиот совет може да формира комисија. 
6. Во врска со утврдувањето на придонесот на 

работникот во работата како еден од основите за 
добивање на стан, Судот смета дека не е спротивно 
на Уставот и законот работниците во самоуправен 
општ акт, да го предвидат и тој основ. Ова произле-
гува и од член 13 од Уставот на СР Македонија, 
според кој трудот и резултатите од трудот ја опре-
делуваат материјалната положба на човекот врз ос-
нова на еднакви права и одговорности. Сфатен во 
таа смисла придонесот на работникот во основната 
организација, како основ за неговата материјална и 
општествена положба, е подобен критериум за опре-
делување на основите за доделување станови на ко-
ристење. 

Меѓутоа, при оценувањето на придонесот на ра-
ботникот, мора да се поаѓа од објективни критериу-
ми утврдени со самоуправниот општ акт за распре-
делба на станови како и од оценката на надлежниот 
орган предвиден со тој акт. Бидејќи во конкретниот 
случај оценка дава стручниот колегиум заедно со 
претставници на општествен о-политичките структури 
а не органот предвиден во член 181 став 2 од Зако-
нот, и со оглед на тоа што како основа на оваа 
оценка не се утврдени објективни критериуми, Су-
дот утврди дека оспорените членови на означените 
правилници не се во согласност со член 13 и член 22 
од Уставот, на СР- Македонија и се во спротивност 
со член 171 став 2 од Законот за здружениот труд. 

На основа изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 103/84 
6 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 
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