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681. 
Врз основа на член 376,4 став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За -
конот за помилување, Претседателството на СРЖ, 
на седницата одржана на 2. XII. 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

сее прости на: 
1. Митановски Никола Јован, од Битола, 
2. Филев Атанас Јован, од Скопје, 
3. Аврамоеки Стојан Владо, од е. Куратица. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот в!о рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Сотироски Ж и в к о Горѓи, од Охрид. 
III 

Изречената казна затвор во траење од 2 ме-
сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Стамаџпев Куле Ристо, од Кавадарци. 
. IV 

Изречената казна затвор во траење од 4 ме-
сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не строри ново кривично дело на: 

1. Костовски Цветан Душан, од Скопје. 
V 

Изречената казна затвор во траење од 6 ме-
сеци се замени со условна осуда со тоа што. таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 го-
дини не стори ново кривично дело на: 

1. Секулоски Благоја Секула, од Прилеп. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 1 го-

дина и 8 месеци се замени со условна осуда со тоа 
што таа нема да се изврши ако осудената во рок 
од ,3 години не стори ново кривично дело на: 

1. Младеновиќ Јовановска Славе Биљана, од 
Скопје. 

VI I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за б месеци на: 
. 1. Шарчевиќ Иван Анте, од Штип, 

2. Паневски Санде Борис, од Скопје. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08-080 
2 декември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

682. 
Врз основа на член 94, став 2 и член 100 од 

Законот за Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 43/81), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАБОТИТЕ ШТО УПРАВАТА КЕ ГИ ВРШИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕ-

НОТ ЗА ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА 
УПРАВАТА 

- , Член 1 > 
Управата за заеднички работи ќе ги врши ра-

ботите од член 94, став 1 од Законот за Извршниот 
совет на Собранието на СРМ за републичките ор-
гани на управата, републичките организации, ре-
публичките правосудни органи и други органи на 
Републиката и тоа: 

— работите што се однесуваат на изградбата и 
одржувањето на зградите — за сите републички 
органи на управата и републички организации, ос-
вен за Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи, Републичкиот секретаријат за народна од- ј 
брана и органите и организациите што користат / 
работни простории во згради на организации на 
здружениот труд; 

— работите што се однесуваат на изградбата и 
купувањето на станбени згради и станови — за 
сите републички органи на управата и републички 
организации, односно за учесниците во Самоуправ-
ната спогодба за заедничко користење на средства-
та од придонесот за станбена изградба од личните 
доходи на работниците во републичките, органи и 
организации и во општествено-политичките орга-
низации, освен за Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи; 

— работите што се однесуваат на превозот со 
патнички автомобили — за сите републички органи 
на управата и републички организации, освен за 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Ре-
публичкиот хидрометеоролошки завод, Републич-
ката геодетска управа и републичките инспекциски 
органи; 

— работите што се однесуваат на организира-
њето на општествената исхрана и вршењето на 
угостителски услуги —> за сите републички органи 
на управата и' републички организации, освен за 
Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Ре-
публичкиот хидрометеоролошки завод, Републич-
ката геодетска управа и органите и организациите 
што се сместени во згради на организации на здру-
жениот труд. 

Член 2 
Управата за заеднички работи ќе започне со 

работа на 1. I. 1983 година. 
Член 3 • 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1932/1 Потпретседател 
9. XII. 1982 година на Извршниот совет, 

Скопје Кочо Тулевски, е. р. 
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683. 
Врз остава на член 171 од Законот за д р ж а в -

ната управа („Службен весник на СРЖ" бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕћУБЛИЧ-
КАТА УПРАВА ЗА ПРАШАЊАТА НА БОРЦИТЕ 
И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 

КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

Се разрешува од должност директор на Ре-
публичката управа за прашањата на борците и 
воените инвалиди во Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика Вера Кардула на 
30. XI. 1982 година, поради исполнување услови 
за пензија кога и престанува работниот однос. 

Број 17-2049/1 
14. X. 1982 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с.р. 

684. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРЖ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 

ИНФОРМАЦИИ 
! ' 

Се разрешува од должност помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за информации 
Ратка Бакалиноска на 30. XI. 1982 година, поради 
исполнување услови за пензија кога и престанува 
работниот однос. 

Број 17-2051/1 
14. X. 1982 година 

С к о п ј е 

685. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕ-

ЃУНАРОДНИ ОДНОСИ > 

Се разрешува од должност советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за меѓународни 
односи Бранко Кавкалевски на 30. XI. 1982 година, 
поради исполнување услови за пензија кога му 
престанува работниот однос. 

Број 17-2055/1 
14. X. 1982 година 

С к о п ј е 

686. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Се разрешува од должност виши советник во 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија Вите Псј ановски на 31. ХИ. 
1982 година, поради исполнување услови за пензија 
кога му престанува работниот однос. 

Број 17-2044/1 
14. X. 1982 година 

С к о п ј е 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

687. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 15, 
алинеја 2 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство н|а неговите одлуки, на седницата одржана 
на 5 ноември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
1,. СЕ УКИНУВА член 38, став 2 од Правил-

никот за распоредување на чистиот доход, сред-
ствгЃТа за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка на работниците во Централното основно учи-
лиште „Христијан Тодоровски—Карпош" во село 
Младо Н а п р и ч а н е , општина Куманово, донесен со 
референдум на 27 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Христијан Тодоровски Карпош" во село Младо 
Нагаричане, општина Куманово, на начин предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У.бр. 26/81 од 16 септември 1982 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
оспорената одредба од актот означен во точката 1 
на оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за нејзината согласност со начелото на 
распределба според трудот и за нејзината спротив-
ност со член 129, став 3 од Законот за здружениот 
труд. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, Су-
дот утврди дека според член 38, став 1 вредноста 
на работите и работните задачи на секој работник 
во училиштето е утврдена преку табеларниот пре-
глед, кој е составен дел на правилникот. Притоа, 
според ставот 2 на овој член од правилникот, на 
наставниците со виша стручна подготовка бро-
јот на бодовите утврдени во табеларниот преглед 
за извршување на работите и работните задачи во 
наставно-воспитниот процес им се зголемува за 
уште 57 бода, а на наставниците со висока стручна 
подготовка за 114 бода. 

Според оценката на Судот, со оспорената од-
редба стручната подготовка се предвидува како 
самостоен основ за распределба на средствата за 
лични доходи. Во член 129, став 3 од Законот за 
здружениот труд не се предвидува утврдување на 
придонесот ма работникот зависно од стручната 
подготовка, туку придонесот на работникот во ра-
ботата се утврдува преку обемот и сложеноста на 
работите и работните задачи,, квалитетот на оства-
рените резултати и други основи утврдени во оз-
начениот закон и во самоуправниот општ акт за 
распределба на средствата за лични доходи на ра -

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 
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ботниците во основната организација на здруже-
ниот труд. Стручната подготовка, според мислење-
то на Судов, ја изразува сложеноста на работите и 
работните задачи што ги врши работникот и е ин-
корпорирана и веќе вреднувана во свој основ, така 
што нејзиното одделно вреднување, вон рамките 
на основот сложеност, значи двојно вреднување на 
стручната подготовка. Со оглед на тоа, Судот оце-
ни дека член 38, став 2 од правилникот не е во 
согласност со начелото на распределба според тру-
дот и е во спротивност со член 129, став 3 од З а -
конот за здружениот труд. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 2&&1 
5 ноември 1982 година 

Скопје 
^ Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

688. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на Ср Македонија, член 15, 
алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата од 11 ноември 1982 година, донесе 

I 
О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот преглед, во де-
лот за вреднувањето на основот „теоретско знае-
ње" на посложените работи и работни задачи, сос-
тавен дел на Правилникот за стекнување, распо-
редување и користење на доходот во Работната 
заедница на Окружниот суд во Штип, со утврдени 
основи и мерила за распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка, ус-
воен со референдум^ на 22 февруари 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Окружниот суд во Штип, на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со* решение 
У. бр. 92/82 од 16 септември 1982 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на актот означен во точката 1 на оваа одлука за -
тоа што основано се постави прашањето за него-
вата согласност со начелото на распределба според 
трудот. 

4. Судот на седницата, разгледувајќи го оспо-
рениот правилник, утврди дека според неговиот 
член 16, работите и работните задачи по основот 
сложеност се поделени во четири групи и тоа: 
најсложени, посложени, сложени и едноставни ра-
боти и работни задачи. Така, во групата посло-
жени работи и работни задачи спаѓаат работите и 
работните задачи за чие успешно извршување е 
предвидено работникот да има теоретско и друго 
знаење што го имаат лицата со средна стручна 
подготовка, висококвалификуваните работници и 
дактилографите 1-а класа. По овој основ работни-
ците добиваат од 10 до 60 бода, а конкретниот број 
на бодови за сакоја група е определен во*табелар-
ниот преглед. Од табеларниот преглед, пак, Судот 
утврди дека по основот „теоретско знаење" а тоа 
значи стручна подготовка, за сите извршители на 
работи и работни задачи распоредени во групата 
„посложени работи и работни задачи" се опреде-
лени по 50 бода, освен за дактилографот 1-а класа 
за кош се определени 30 бода, 

Според тоа, за ист степен на сложеност на ра -
боти и работни задачи, за кои е предвидена сред-
на стручгна подготовка, за дактилографот од 1-а 
класа се определени помалку бодови. Со оглед на 
тоа што работите и работните задачи, распоредени 

во групата на „посложени работи и работни за-
дачи", во табеларниот преглед по основот сложе-
ност, а тоа значи теоретско знаење различно се 
вреднувани и покрај тоа што по својата сложеност 
се исти, Судот утврди дека оспорениот дел од та-
беларниот преглед, составен дел на Правилникот, 
не е во согласност со уставното начело на распре-
делба според трудот и е во спротивност со член 
126, став 1 од Законот за здружениот труд. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 92/82 
11 ноември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

689. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и членот 
15 став 2 и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 30 септември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 23 од Правилникот за 
распоредување на чистиот доход и распределба 
на средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка, и последната одредба од Табелар-
ниот преглед, составен дел на Правилникот доне-
сен со референдум одржан на 3 март 1981 година 
во Керамичкиот комбинат „Вранештица" во К и -
чево. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Керамичкиот комбинат „Вра-
нештица" во Кичево, на начин предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је поднесе предлог до Уставниот суд на Македо-
нија за оценка на уставноста и законитоста на 
одредбите од актот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Според наводите во предлогот, членот 23 
од Правилникот и последната одредба од Табелар-
ниот преглед се спротивни на ставот 1 на член 463 
од Законот за здружениот труд. 

4. Во подготвителната постапка и на седница-
та, Судот утврди дека според оспорениот член 23 
од Правилникот, работничкиот совет на Комбинатот 
е овластен да одлучува поединечно за ревизија на 
веќе утврдената аконтација на личен доход, како 
и да ја одредува аконтацијата на личниот доход 
за Ловите работи и работни задачи. Според оспо-
рената последна одредба од Табеларниот преглед, 
во оправдани случаи, работничкиот совет може да 
определи поголема аконтација на личниот доход 
за определени работи и работни задачи. 

5. Во Законот за здружениот труд изречно е 
утврдено дека работниците во основната органи-
зација на здружениот труд со референдум, меѓу 
другото, одлучуваат и за основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка (член 463 став 1). 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 23 
од Правилникот е дадено овластување на работ-
ничкиот совет да врши ревизија на веќе утврдена 
аконтација на личен доход и да утврдува бодови 
за новоотворени работи и работни задачи, а тоа зна-
чи да определува мерила за распределба на лич-
ниот доход за што не е овластен, Судот оцени дека 
оспорените одредби не се во согласност со член 
463 став 1 од Законот за здружен труд. 

Од содржината на оспорената одредба од Табе-
ларниот преглед недвосмислено произлегува дека 
спорниот додаток, се однесува на кадри со одре-
дена стручност како решение според кое во исклу-
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чителни случаи комбинатот ги изразува своите од-
редени специфичности во областа на распределбата 
на средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што целосното и правилно ре-
шавање на кадровските прашања во една основна 
организација на здружен труд е еден од основните 
услови за нејзиното успешно работење, Судот оце-
ни дека определувањето на д е ф и ц и т а р н а т а на од-
редени кадри како посебен основ за зголемување 
аконтацијата на личниот доход предвиден во Пра-
вилникот, не го повредува уставното начело на 
распределба според трудот. 

Меѓутоа, во Правилникот одредената стручност 
на кадри односно д е ф и ц и т а р н о с т не е предвидена 
како посебен основ за зголемување на аконтаци-
јата на личниот доход, ниту се утврдени мерила 
по тој основ, туку е предвидено само овластување 
пропишано за работничкиот совет во определени 
случаи да договори поголеми стартни основи за 
о з н а ч е н и т е извршители, што р спротивно на член 
463 од Законот за здружениот труд. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 141/82 
30 септември 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с.р. 

690. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 11 ноември 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

/ 1. СЕ УКИНУВА член 4 став 4 од Правилни-
кот за станбени односи, донесен од работниците во 
Работната заедница-Заеднички служби, во состав 
на Работната организација „Југомонтажа Благој 
Давков" во Скопје со референдум одржан на 12 
ноември 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната заедница-Заеднички 
служби на Работната организација „Југомонтажа 
Благој Давков" во Скопје на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. / 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод по-
днесена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на член 4 став 4 од пра-
вилникот означен во точката 1 на оваа одлука за-
тоа што основано се постави прашањето за него-
вата уставност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека со член 4 
став 4 на оспорениот правилник е предвидено по-
зајмица односно заем да може да се дава само за 
изградба и купување на станови во градското по-
драчје во кое се наоѓа работната заедница-Заед-
нички служби. 

Согласно член 21 од Уставот на СР Македо-
нија и член 116 став 1 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната организација го 
распоредуваат делот од чистирт доход за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка, сразмерно 
со придонесот кој го дале Во остварувањето на до-
ходот во основната организација. Од друга страна, 
според член 19 од Уставот на СР Македонија, до-
ходот е резултат на заедничкиот труд на сите ра-
ботници во основната организација. Средствата за 
заедничка потрошувачка, што се издвојуваат од 
чистиот доход на основната организација, согласно 
член 117 став 1 од Законот за здружениот труд, 
се внесуваат во фондот за заедничка потрошувач-
ка, во кој работниците, согласно став 3 на истиот 
член, ги здружуваат и средствата За заедничка по-
трошувачка што ги издвојуваат од својот личен 
доход. 

Од изнесениве уставни и законски одредби 
произлегува дека и работниците учествуваат во 
создавањето на средствата за заедничка потрошу-
вачка, издвојувај!«! дел од доходот на основната 
организација и дел од својот личен доход, така 
што сите работници, согласно утврдените основи и 
мерила, имаат право да учествуваат во создава-
њето и во распределбата на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка. 

Судот смета дека пропишувањето на условите 
за одобрување на станбени кредит!!, к а к о дел од 
средствата за заедничка потрошувачка, е самоуп-
равно право на работниците и во остварувањето 
на тоа право тие се ограничени со тоа што не мо-
ж а т да утврдуваат услови кои не се во согласност 
со Уставот и законот. Со у с л о в у в а њ е ^ станбените 
кредити да се користат само за изградба и купу-
вање на станови на подрачјето во кое се наоѓа 
работната .заедница, всушност се исклучуваат од 
распределбата оние работници кои ќе градат или 
купуваат стан вон од подрачјето на работната за -
едница, но кои просторно се во можност да доа-
ѓаат на 'работа, со што се создава нееднаквост во 
правата на работниците во таа работна организа-
ција. 

Со оглед на тоа што со член 4 став 4 од ос-
порениот правилник 6 предвидено средства за стан-
бена изградба или за купување на станови да се 
даваат само за изградба во градското подрачје во 
кое се наоѓа седиштето на работната заедница, Су-
дот утврди дека тој не е во согласност со начелото 
на еднаквост на граѓаните во нивните права утвр-
дено во делот II став 3 алинеја 9 на Основните 
начева и со членовите 19 и 20 од Уставот на СР 
Македонија, односно дека е во спротивност со член 
116 став 1 и член 117 од Законот за здружениот 
труд. 

На основа изнесеното Судот одлучи леко во 
точката 1 на оваа одлука. 

У.бр. 171/82 
11 д е м е р и 1982 година 

Скопје 

I Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с.р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА , ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

319. 
Врз основа на член 28, а во врска со член 39 

од Законот за избор на членови на делегациите и 
на делегатите во собранијата на општествено-по-
литичките заедници и на самоуправните интересни 
заедници /„Службен весник на СРМ", бр. 41/81/ 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ОДР-
ЖУВАЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 
ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 

Се распишуваат дополнителни избори за избор 
на еден делегат во Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, од делегатската единица При-
леп, согласно Одлуката за определување бројот на 
делегатите и утврдување на делегатските единици 
бр. 02—147/3 од 10.111.1982 година /„Службен весник 
на СРМ" бр. 12/82/ донесена од Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата. 

Член* 2 

Дополнителните избори за избор на делегат во 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за општествена заштита на децата, 
ќе се одржат најкасно до 25. ХИ. 1982 година. 

Член 3 

Како ден од кој почнуваат да течат роковите 
на изборните дејства се , определува 17 ноември 
1982 година. 

Член 4 

Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во ^Службен весник на 
СРМ". 

Бр.03-790 
17 ноември 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Чедо ѓорѓиев, е. р. 

320. 
Врз основа на член 78 и 79 од Статутот на 

Републичката самоуправна интересна заедница ' за 
општествена заштита на децата и член 111 од Де-
ловникот на Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата, Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за општествена заштита на 
децата, на својата седница одржана на 17. XI. 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ 
ПРОТИВ РЕШЕНИЈАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ДО-
ДАТОК НА ДЕЦА ДОНЕСЕНИ ВО ПРВ СТЕПЕН 

Член 1 

Како постојано работно тело на Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата се формира Коми-

сија за жалби против решенијата за остварување 
додаток на деца донесени во прв степен. 

Член 2 

Комисијата се состои од 5 члена. 

Член 3 

За членови на комисијата се избираат: 
1. Катерина Мијовска, дипломиран правник, де-

легат од Скопје, претседател на Комисијата; 
2. Никола Весевски, делегат од Скопје, член; 
3. Катерина Ичова, делегат од Скопје, член; 
4. Сотир Попјанев, делегат од Скопје, член и 
5. Атанас Бошков, делегат од Скопје, член. 

Член 4 

Во делокругот на работата на Комисијата од 
член 1 спаѓа: разгледувањето и одлучувањето на 
правото на додаток на деца во втор степен, а по 
повод жалбите на корисниците на правото на до-
даток на деца изјавени против решенијата на оп-
штинските заедници за општествена заштита . на 
децата'. 

Член 5 

Решенијата донесени од страна на Комисијата 
ги потпишува претседателот на Комисијата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-750/10 
17 ноември 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Чедо Ѓорѓиев, е. р. 

321. 
Врз основа на член 59, 128 и 130 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
45 од Законот за општествена заштита н$ децата 
/„Службен весник на С1РМ", бр. 6/81/, општинските 
самоуправни интересни заедници за општествена 
заштита на децата, општествените организации од 
областа на општествената заштита на децата, за -
интересираните организации на здружен труд и 
другите организации и здруженија на граѓаните 
што се од општ интерес за Републиката, склу-
чуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА* 

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕС-

ТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Заради остварување на заемност и солидарност, 
обезбедување на определен обем на права и за -
ради изедначување на условите за развој на оп-
штествената заштита на децата во Републиката, 

* Одлуката за потврдување на Самоуправната 
спогодба за здружување во Републичка самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата — Скопје, донесена од Собранието на 
СРМ на 30 јуни 1982 годиџа, објавена е во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 28 од 14 јули 1982 година. 
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к а к о и заради задоволување на определени заед^ 
нички потреби и интереси, со оваа самоуправна 
спогодба во Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата (во 
натамошниот текст: Републичка заедница) се здру-
ж у в а а т општинските заедници: Берово, Битола, 
Македонски Брод, Валандово, Виница, „Гази Баба" 
— Скопје, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Де-
мир Хисар, Кавадарци, „Карпош" — Скопје, К и -
чево, Кочани, Кратово, К р и в а Паланка , „Кисела 
Вода" — Скопје, Крушево , Куманово, Неготино, 
Охрид, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес, 
Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Св. Николе, 
„Центар" — Скопје „Чаир" — Скоп је и Ш т и п во 
натамошниот текст: општинска заедница/ , со оп-
штествените организации од областа на општестве-
ната заштита на децата, к а к о и заинтересираните 
организации на з д р у ж е н труд и другите органи-
зации и здружени ја на граѓаните што се од општ 
интерес за Републиката : Сојузот на извидниците 
на Македонија , Сојузот на педагошките друштва 
на Македонија , Заедницата на предучилишните ус-
танови на СР Македонија , Републичкиот одбор на 
Црвениот крст на Македонија , Републичкиот завод 
за унапредување на образованието и воспитување-
то, Републичкиот завод за унапредување на до-
маќинството, Републичкиот завод за здравствена 
заштита, Сојузот на пензионерите на Македонија 
и Сојузот на трудовите инвалиди на Македонија 
/во натамошниот текст: други основачи/. 

Член 2 

Работите и задачите кои треба да ги в р ш и 
Републичката заедница се уредуваат согласно З а -
конот и оваа самоуправна спогодба, Статутот и 
другите самоуправни спогодби и договори. 

Ч л е н 3 

Републичката заедница е правно1 лице со п р а -
ва, обврски и одговорности утврдени со Уставот, 
Законот, Статутот и оваа самоуправна спогодба. 

З а обврските во правниот промет Републич-
ката заедница одговара со целосна одговорност. 

Републичката заедница се запишува во регис-
тарот на Окружниот стопански суд во Скопје. 

Седиштето на Републичката заедница е во 
Скопје. 

Ч л е н 4 

Во Републичката заедница меѓусебните односи 
на основачите се засновуваат врз начелото на 
заемност и солидарност, слободна размена на тру-
дот, општественото договарање и самоуправното 
спогодување, к а к о и на целосна рамноправност во 
задоволувањето на заедничките потреби и инте-
реси во областа на општествената заштита на де-
цата. 

Ч л е н 5 

Организацијата и начинот на работата на са-
моуправните органи и тела во Републичката з а -
едница се уредуваат така што се обезбедува ф у н к -
ционирање на делегатски систем, колективна р а -
бота, одлучување и одговорност и рамноправност 
на овие органи во остварувањето на нивните пра -
ва, должности и одговорности утврдени со Уста-
вот, Законот, Статутот и оваа самоуправна спо-
годба. 

Секој член на колективниот орган лично е 
одговорен за својата работа и во согласност со 
правата и должностите за работата и одлуките на 
тој орган. 

Член 6 

Републичката заедница обезбедува матери јал -
ни и други услови за организирање на подготов-
ките за народна одбрана и општествената само-
заштита во општествената заштита на децата. 

Ч л е н 7 

Работата на Републичката Заедница и не ј зи -
ните органи е ј авна . 

О С Т В А Р У В А Њ Е НА З А Е Д Н И Ч К И Т Е П О Т Р Е Б И 
И И Н Т Е Р Е С И ВО Р А М К И Т Е И П Р Е К У Р Е П У Б -

Л И Ч К А Т А З А Е Д Н И Ц А 

Ч л е н 8 

П о а ѓ а ј ќ и од определбата, општествената з а ш -
тита на децата к а к о самоуправно организирана 
дејност да се засновува врз принципот на заем-
ност и солидарност, како и заради изедначување 
на условите за ра зво ј на општествената заштита 
на децата во Републиката , во остварувањето на 
заедничките потреби и интереси од поширок оп-
штествен интерес, во рамките и преку Републич-
ката заедница се обезбедува остварување на ор-
ганизираните облици на општествената заштита на 
децата и тоа: 1 

— додаток на деца; 
— минимум општествено организирано пред-

училишно воспитание и образование на децата во 
годината ' пред поаѓање на училиште ; 

— општествена заштита на децата на граѓа-
ните привремено вработени во странство; 

— други организирани облици, мерки и актив-
ности со кои се обезбедува поширока солидарност 
во областа на општествената заштита на децата 
во изедначувањето' на условите за разво ј на оп-
штествената заштита на децата ео Републиката , 
кои со самоуправна спогодба ќ е се договорат да 
ѓ ќ в р ш и Републичката заедница. ' 

Ч л е н 9 
Остварувањето на организираните облици на 

општествената заштита на децата во рамките и 
преку Републичката заедница се засновува врз 
Законот, Статутот, како и посебните програми за 
разво ј и остварување на организираните облици 
на општествената заштита на децата, утврдени со 
оваа и другите самоуправни спогодби и договор 

а) Додаток на деца , 

Ч л е н 10 
Додатокот на деца е право на детето кое к а к о 

организиран облик на општествената заштита на 
децата — постојано парично примање, се оства-
рува в р з основа на поширока заемност и солидар-
ност на ' работниците и работните луѓе во Репуб-
ликата . 

Ч л е н 11 
Додатокот на деца се остварува согласно ус-

ловите утврдени со Закон, Статутот и другите са-
моуправни општи а к т и на Републичката заедница. 

б) Програма за минимум општествено организирано 
воспитание и образование на децата во годината 

пред поаѓање на училиште 

Ч л е н 12 
Со програмата за минимум општествено орга-

низирано воспитание и образование на децата во 
годината пред поаѓање на училиште се обезбеду-
ваат приближно изедначени услови за здобивање 
со минимум општествено воспитание и образова-
ние на децата кои не се опфатени во системот на 
предучилишното воспитание и образование, како 
претподготовка за старт во основното образование. 

Републичката заедница самоуправно ги уре-
дува соржината , формата и динамиката на ос-
тварувањето на програмата од претходниот став. 
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в) Програма за основните видови на општествена 
заштита на децата, за децата на граѓаните привред 

мено вработени во странство^ 

Член 13 
Заради единствено дејствување во остварува-

њето на определени заеднички потреби и интереси 
на децата на граѓаните привремено вработени во 
странство се обезбедуваат услови за остварување 
на Програмата за основните видови на општестве-
ната заштита на децата. 

Член 14 
Програмата за основните видови на општестве-

ната заштита на децата, за децата на граѓаните 
привремено вработени во Странство, опфаќа мерки 
и активности со кои се создаваат услови за: 

— остварување право на додаток на деца; 
• — организирано згрижување, воспитание и об-

разование на децата од предучилишна возраст; 
— одмор и рекреација на децата од основно-

училишна возраст. 
Член 15 

Републичката заедница самоуправно ги уредува 
програмските содржини, обемот, условите, начинот, 
и динамиката и постапката за остварување на ос-
новните видови на општествената заштита на де-
цата, за децата на граѓаните привремено вработени 
во странство. 

г) Други посебни програми за обезбедување на по-
широка солидарност 

Член 16 
Преку Републичката заедница се обезбедуваат 

услови за остварување на посебни програми од 
областа на општествената заштита на децата зг 
обезбедување на поширока солидарност и тоа за: 
унапредување и проширување на материјалната ос-
нова на трудот; обезбедување средства за допол-
нително финансирање на дејноста во згрижува-
њето, воспитанието и образованието на децата од 
предучилишна возраст што се остварува во орга-
низациите за згрижување и воспитание на децата 
во недоволно развиените општини во Републиката; 
издавачка дејност за децата од предучилишна воз-
раст; научно-истражувачка дејност; потоа, изра-
ботка на програми за воспитно-образовна работа; 
прирачници, стандарди, типски решенија за градба 
на објекти и други активности кои се од заеднички 
интерес. 

Републичката заедница самоуправно ги уреду-
ва основите за остварување на посебните програми 
од претходниот став. 

III. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ ВО 
ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА 

Член 17 
Заради обезбедување на определен обем на 

права од областа на општествената заштита на 
децата, работниците и работните луѓе, со самоуп-
равна спогодба во рамките на Републичката заед-
ница, заемно и солидарно обезбедуваат и здру-
жуваат средства. 

Здружувањето на средствата од претходниот 
став се врши врз основа на начелата на заемност 
и солидарност, во согласност со Самоуправната 
спогодба за основите на плановите и плановите на 
самоуправните организации и заедници и во со-
гласност со договорите за основите на општестве-
ните планови , на општествено-политичките заед-
ници. 

Член 18 
Заради задоволување на определени заеднички 

потреби и интереси во областа на општествената 
Заштита на децата, општинските заедници заемно 
и солидарно преку Републичката заедница здру-

жуваат средства за остварувале на програмите на 
општествената заштина на децата од поширок оп-
штествен интерес на децата од предучилишна воз-
раст, други посебни програми за обезбедување на 
поширока солидарност, како и задоволување на 
други заеднички потреби и интереси, врз основа 
на единствени критериуми и мерила, во обем што 
произлегува од потребите на условите утврдени 
со Законот, оваа и посебните самоуправни спо-
годби. 

Член 19 
Републичката заедница, врз основа на прет-

ходно согледаните потреби утврдени во посебните 
програми за развој на организираните облици на 
општествената заштита на децата, усвојува годиш-
на програма која ќе се остварува во рамките и 
преку Републичката заедница. 

Член 20 
Со самоуправната спогодба за здружување на 

средствата во рамките и преку Републичката заед-
ница се утврдуваат единствени основи, мерила и 
критериуми за здружувањето и користењето на 
средствата, обемот на договорените права, обемот 
на средствата за реализирањето на посебните про-
грами, како и другите прашања од значење за 
здружувањето и користењето на средствата. 

Член 2.1 
Покрај средствата кои се обезбедуваат со здру-

жувањето, на начин утврден во член 17 и 18 од 
оваа спогодба, за задоволување на заедничките 
потреби и интереси во рамките и преку Репуб-
личката заедница, можат да се користат и сред-
ствата кои наменски се здружуваат или на друг 
начин ги обезбедуваат самоуправните и другите 
организации и заедници, општествено-политичките 
заедници, како и средствата од други извори. 

Член 22 
Средствата кои се здружуваат за задоволување 

на заедничките потреби и интереси во рамките и 
преку Републичката заедница се утврдуваат со би-
ланс на средствата, а конечниот износ на сред-
ствата и нивниот распоред и користење се утвр-
дуваат со завршни сметки. 

Средствата за непокриените расходи по заврш-
ната сметка се обезбедуваат во согласност со За -
кон и посебна спогодба. 

Член 23 
Републичката заедница редовно им поднесува 

извештај за користењето на здружените средства 
на учесниците во здружувањето. 

IV. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

1. Основни одредби 

Член 24 
Тргнувајќи од општите општествени интереси 

и потреби за развој на социјалистичкото самоупра-
вување, а особено на делегатскиот систем, Репуб-
личката заедница обезбедува услови работниците, 
работните луѓе и граѓаните да ги утврдуваат ос-
новните ставови за работа на своите делегации и 
делегати во работата на Републичката заедница и 
за нивното учество во одлучувањето во органите 
и телата на Заедницата, а на начин утврден со 
нивните самоуправни општи акти. 

Член 25 
Републичката заедница обезбедува услови ра-

ботниците во организациите на здружен труд, во 
другите самоуправни организации и заедници и 
работните луѓе и граѓаните во месните заедници 
преку делегациите да се изјаснат за: 

1. Статут на Републичката заедница, 
2. плановите за развој на општествената заш-

тита на децата, 
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3. програмите за остварувањето на заеднички-
те потреби и интереси во рамките и преку Репуб-
личката заедница, 

4*. основите на системот на општествената заш-
тита на децата и 

5. други прашања од интерес за работниците, 
работните луѓе и граѓаните во задоволувањето на 
заедничките потреби и интереси во општествената 
заштита на децата. 

Јавната расправа за нацртите на актите од став 
1 на овој член ќе трае на јмалку 30 дена од денот 
на донесувањето на нацртите на актите до осно-
вачите. 

Постапката за усогласување на ставовите и ми-
слењата на нацртите на актите и постапката за 
донесување на актите се уредува со Статутот. 

2. Собрание на Републичката заедница 

Член 26 
Со работата на Републичката заедница упра-

вува Собранието на Републичката заедница (во 
натамошниот текст: Собрание). 

Собранието е носител на правата, обврските и 
одговорностите на Републичката заедница. 

Собранието непосредно и преку своите органи 
и тела ги извршува задачите и работите од својата 
надлежност во согласност со Уставот, Законот, 
оваа самоуправна спогодба, Статутот, општествени-
те договори и другите самоуправни општи акти. 

а) Состав и начин на избирање 

Член 27 
Собранието го сочинуваат делегати што ги из-

бираат и отповикуваат основачите на Републичката 
заедница. 

Член 28 
Собранието на Републичката заедница го со-

чинуваат: делегати што ги избираат и отповикуваат 
собранијата на општинските заедници1 и тоа од 
редот на делегатите на корисниците и давателите 
на услугите; од претседателствата на општестве-
ните организации од областа на општествената 
заштита на децата; од заинтересираните органи-
зации на здружен труд и другите организации и 
здруженија на граѓаните што се од општ интерес 
на Републиката. 

Собранието на Републичката заедница го со-
чинуваат 84 делегати и тоа: 1 

1. 45 делегати од редот на корисниците на 
услугите, од кои општинските заедници: Битола (2), 
„Гази Баба" Скопје (2), „Кисела Вода'' — Скоп-
је (2), Куманово (2), Прилеп (2), Титов Велес (2), 
„Карпош" — Скопје (2), Штип (2), Гевгелија (1), 
Гостивар (1), Кавадарци (1), Охрид (1), Струмица 
(2), Тетово (2), Македонски Брод (1), Виница (I), Ва-
ландово (1), Дебар (1), Делчево (1), Демир Хисар (1), 
Кичево (1), Кочани (1), Кратово (1), Крива Палан-
ка (1), Крушево (1), Неготино (1), Пробиштип' (1), 
Радовиш (1), Ресен (1), Свети Николе (1), Струга (1), 
Берово (1), „Центар" — Скопје (1), „Чаир" — Скоп-
је (1), Сојузот на пензионерите на Македонија и 
Сојузот на трудовите инвалиди на Македонија (1); 

2. 39 делегати од редот на давателите на ус-
лугите од кои општинските заедници: Битола ' (1), 
„Гази Баба" — Скопје (1), „Кисела Вода" — Скопје 
(1), Куманово (1), Прилеп (1), Титов Велес (1), Штип 
(1), Берово (1), Гевгелија (1), Гостивар (1), Кавадар-
ци (1), Охрид (1), Струмица (1), Свети Николе (1), 
Струга (1), Тетово (1), Македонски Брод (1), Ви-
ница (1), Валандово (1), Дебар (1), Делчево (1), Де-
мир Хисар (1), Кичево (1), Кочани (1), Кратово (1), 
Крива Паланка (1), Крушево (1), „Карпош" — 
Скопје (1), Неготино <1), Пробиштип (1), Ресен (1), 
Радовиш (1), „Центар" — Скопје (1), „Чаир" — 
Скопје (1), Републичкиот одбор на Црвениот крст 
на Македонија (1), Сојузот на организациите за 
социјалистичко воспитување и грижи на децата 
на Македонија (1), Феријалниот сојуз на Маке-

донија и Сојузот на извидниците на Македонија (1), 
Сојузот на педагошките друштва на Македонија 
и Заедницата на предучилишните установи на Ма-
кедонија (1), Републичкиот завод за унапредување 
на воспитанието и образованието (1), Републич-
киот завод за унапредување на домаќинството и 
Републичкиот завод за здравствена заштита (1). 

Член 29 
Собранието со одлука го утврдува бројот на 

делегатите од корисниците и давателите на услу-
гите што ги избираат основачите, односно опре-
делува делегации и делегатски единици што из-
бираат посебен или заеднички делегат во соглас-
ност со Законот, оваа самоуправна спогодба и Ста-
тутот. 

Член 30 
Делегатите во Собранието се избираат како 

постојани делегати за време од 4 години или како 
повремени} делегати. 

Повремените делегати се делегираат за одделни 
седници, за определени прашања или за опреде-
лен временски период. 

Изборот и отповикувањето на делегатите во 
Собранието се врши според Законот. 

Член 31 
Делокругот и начинот на работата на Собра-

нието се уредуваат со Статутот и Деловникот за 
работа на Собранието на Републичката заедница. 

3. Претседател на Собранието 

Член 32 
Собранието на Републичката заедница од редот 

на делегатите на Собранието избира претседател. 
Претседателот на Собранието ја претставува 

Републичката заедница. 

Член 33 
Претседателот на Собранието се избира за 

време од една година и може да биде избран уште 
една година на иста функци ја во текот на трае-
њето на мандатниот период во Собранието. 

По истекот на мандатот на претседателот на 
Собранието се избира нов претседател, во постапка 
утврдена со Деловникот на Собранието. 

Член 34 
Претседателот на Собранието ги свикува сед-

ниците на Собранието и раководи со нив, ги пот- ' 
пишува актите што се донесуваат на седниците, 
ја координира работата на органите и другите тела 
на Собранието, се грижи за спроведување на од-
луките и заклучоците, Деловникот за работа на 
Собранието и ги извршува другите работи утвр-
дени со Статутот и Деловникот. 

Во случај на спреченост или отсутност на прет-
седателот на Собранието, со седницата на Собра-
нието раководи делегат што се избира од редо-
вите на делегатите на Собранието. 

Претседавачот претседава на седницата во гра-
ниците на овластувањата што ги има претседателот 
на Собранието. 

Член 35 
Претседателот на Собранието за својата работа 

одговара на Собранието. 

4. Извршен одбор на Собранието 

Член 36 
Извршниот одбор е колективен извршен орган 

на Собранието кое му доверува вршење на опре-
делени извршни функции. 

Член 37 
Извршниот одбор има претседател и 8 членови. 
Претседателот на Извршниот одбор го избира 

Извршниот одбор од редот на своите членови. 
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Претседателот на Извршниот одбор се избира 
за време од 2 години и може да биде избран уште 
две години на иста функци ја во текот на трае-
њето на мандатниот период во Извршниот одбор. 

Во случај на спреченост или отсутност на прет-
седателот на Извршниот одбор, на седницата прет-
седава делегат — член на Извршниот одбор што ќе 
го определи Извршниот одбор. 

Член 38 
Изборот на членовите на Извршниот одбор, 

делокругот и начинот на работата се уредуваат со 
Статутот и Деловникот за работа на Собранието 
на Републичката; заедница. 

5. Самоуправна контрола на 
Републичката заедница 

Член' 39 , 
Заради организирано вршење на самоуправната 

контрола во извршувањето на одлуките и другите 
акти што ги донесува Собранието и неговите ор-
гани, како и ' заради остварување и заштита на 
самоуправните права на корисниците во оствару-
вањето на општествената заштита на децата и 
заштита на правата и интересите на давателите 
на услугите во Републичката заедница се формира 
Одбор за самоуправна контрола. 

Одборот за самоуправна контрола е самостоен 
орган на Републичката заедница. 

Член 40 
Одборот за самоуправна контрола има прет-

седател и 6 члена. 
Членовите на Одборот за самоуправна контро-

ла се избираат на начин на кој се врши избор на 
делегати во| Собранието. 

Неспоива е функцијата на член на Одборот за 
самоуправна контрола со функцијата на делегат 
на Собранието на Републичката заедница. 

Член 41 
Мандатот на претседателот и членовите на 

Одборот за самоуправна контрола трае 4 години. 
Бројот на членовите и делегатските единици 

од кои се избираат членовите на Одборот за са-
моуправна контрола со одлука го определува Соб-
ранието на Републичката заедница. 

Член 42 
Работата на Одборот за самоуправна контрола, 

начинот на изборот на претседателот, како и на-
чинот на утврдување на наодите, ставовите и ми-
слењата се уредуваат со Статутот на Републич-
ката заедница и Деловникот за работа на Одборот 
за самоуправна контрола. 

6. Комисии и други тела на Собранието 

Член 43 
Заради претходно разгледување и претресува-

ње на предлозите и мислењата, Собранието ф о р -
мира постојани и повремени комисии и други ра-
ботни тела. 

Член 44 
Делокругот, составот и изборот, како и начинот 

на работата на комисиите, се уредува со Статутот, 
Деловникот и одлуката за формирање на комисии. 

7. Секретар на Собранието на 
[ Републичката заедница 

Член 45 
Собранието на Републичката заедница има сек-

ретар. 
Секретарот го именува и разрешува Собра-

нието. 

Секретарот се именува за време од 4 години, 
со можност за повторен избор. Исто лице не може 
да биде именувано повеќе од двапати едноподруго 
за секретар на Собранието. 

Секретарот може да биде разрешен и пред 
истекот на времето за кое е именуван. 

Член 46 
Секретарот на Собранието е раководител на 

Работната заедница на Републичката заедница. 

Член 47 
Задачите, правата, должностите и одговорноста 

на секретарот поконкретно се уредуваат со Ста-
тутот. 

V. МЕЃУСЕБНИ ПРАВА И ОБВРСКИ НА 
ОПШТИНСКИТЕ И РЕПУБЛИЧКАТА 

ЗАЕДНИЦА 
1 
I 

Член 48 
Републичката заедница своите права си обврски 

ги врши во интерес на здружените општински за -
едници и! другите основачи. 

Член 49 
Во остварувањето на соработката со општин-

ските заедници и другите основачи, Републичката 
заедница за сите поважни прашања прибавува ми-
слење и предлози од .општинските заедници и дру-
гите основачи. 

Член 50 
Републичката заедница може да покренува ини-

цијативи за договарање и самоуправно спогоду-
вање помеѓу општинските заедници и другите ос-
новачи за одделни прашања од заеднички интерес. 

Член 51 
Републичката заедница на јмалку еднаш годиш-

но поднесува извештај за својата работа и работата 
на нејзините органи на општинските заедници и 

ч другите основачи, како и за другите прашања кои 
се разгледуваат и одлучуваат во Републичката 
заедница. 

Член 52 
Со Статутот на Републичката заедница поб- / 

лиску ќе се утврди начинот на остварувањето на 
меѓусебните права и обврски и соработката помеѓу 
општинските заедници, другите основачи и Репуб-
личката заедница, како и соработката на Репуб-
личката заедница со општествено-политичките ор-
ганизации, другите интересни заедници и другите 
самоуправни организации и заедници. 

VI. П Л А Н И Р А Њ Е ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

Член 53 
Работниците и работните луѓе, остварувајќи го 

правното и должноста за планирање, донесуваат 
планови за развој на општествената заштита на 
децата, а врз основа на самоуправните спогодби за 
основите на плановите и плановите на. самоуправ-
ните организации и заедници и во согласност со 
договорите за основите на општествените планови 
на општественоволитичките заедници. 

Член 54 
Републичката заедница донесува среднорочен 

план за развој на општествената заштита на де-
цата јсо ја се остварува во рамките и преку Репуб-
личката заедница. 

З а остварување на среднорочниот план се до-
несуваат годишни програми за развој. 

Член 55 
Републичката заедница на јмалку еднаш годиш-

но го анализира остварувањето на тековниот сред-
норочен план и во согласност со поставените цели 
и задачи во планот, ги утврдува конкретните з а -
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дачи, како и насоки за преземање мерки за оства-
рување на среднорочниот план во наредната го-
дина. 

Член 56 
Начинот на извршувањето на планот се уре-

дува со Статутот. 

VII. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 57 
Заради обезбедување јавност во работењето, 

Републичката заедница презема мерки работниците, 
работните луѓе и граѓаните, организациите на здру-
ж е н труд, другите самоуправни организации и за -
едници, општествено-политичките и другите орга-
низации да бидат постојано информирани за ра-
ботата и проблемите во областа на општествената 
заштита на децата, за предлог-одлуките и другите 
општи акти, како и за донесување одлуки и општи 
акти и за таа цел ги користи јавните средства за 
информирање, публикации и слично. 

Член 58 
Органите на Републичката заедница се грижат 

печатот и другите средства за јавно информирање 
да бидат навремено известени за работата на Репуб-
личката заедница, да им се обезбеди навремен 
увид во материјалите изготвени за седниците на 
Собранието и неговите органи и тел ау 
I ) 

Член 59 
За известување на јавноста, Републичката за -

едница издава гласило. 
З а јавноста во работата на Републичката за -

едница се грижи претседателот на Собранието. 

Член 60 
Во одредени случаи, заради информирање на 

пошироката јавност, претседателот на Собранието 
може да одржи конференција за печатот на која 
се повикуваат претставниците на средствата за 
јавно информирање, печатот, радиото, телевизијата 
и други. 

/• Член 61 
Начинот на остварување на јавност во рабо-

тата на Собранието, Извршниот одбор и другите 
тела на Собранието поблиску се уредуваат со Де-
ловникот за работа на Собранието. 

VIII. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

Член 62 
Републичката заедница врши подготовки за од-

брана и општествена самозаштита, во согласност 
со плановите за одбрана и општествена самозаш-
тита. 1 ^ I 

Носител на одбранбените подготовки и под-
готовките за општествена самозаштита е Собра-
нието. 

Член 63 
Собранието, во согласност со постојните про-

писи од областа на народната одбрана и општес-
твената самозаштита, донесува Правилник за ор-
ганизација и спроведување на подготовките за на-
родна одбрана и Правилник за определување рт 
заштита на тајните податоци за народната одбрана 
и другите акти од областа на одбраната. 

Самоуправните општи акти на Републичката 
заедница од став 1 од овој член се донесуваат во 
согласност со плановите за народна одбрана на 
општествено-политичките заедници. 

Член 64 
Општествената самозаштита во Републичката 

заедница се организира и остварува заради заш-
тита и социјалистичкиот самоуправен систем, з аш-
тита на самоуправувањето и самоуправните права 

на работниците, работните луѓе и граѓаните, з аш-
тита на општествениот имот, развивање на дис-
циплината и социјалистичкиот морал, заштита на 
интересите на Републичката заедница и извршу-
вање на обврските на органите на Републичката 
заедница и работната заедница. 

Член 65 
Финансиските средства потребни за извршува-

ње на работите од народната одбрана и општес-
твената самозаштита ги обезбедува Републичката 
заедница. 

Член бб 
За вршење на определени работи од народната 

одбрана Собранието формира Комисија за народна 
одбрана. 

Член 67 
Начинот на остварувањето на народната од-

брана и општествената самозаштита поблиску се 
уредува со Правилникот за народна одбрана и оп-
штествена самозаштита. ' 

IX. РАБОТНА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

Член 68 
Во Републичката заедница за вршење на ад-

министративно-стручните, финансиските и ним сли-
чни работи, се основа работна заедница. 

Републичката заедница и работната заедница 
во согласност со Статутот и другите општи акти 
на Републичката заедница, меѓусебните односи, 
права и обврски ги уредуваат со спогодба. 

Член 69 
Внатрешната организација и систематизација 

на работите и работните задачи на работната за -
едница поблиску се регулирани со Правилникот 
за утврдување и систематизирање на работите и 
работните задачи. 

Одделни аналитичко-стручни, студиски и дру-
ги работи утврдени со Програмата за работа на 
Републичката заедница со договор, можат да би-
дат доверени на соодветни научни и други стручни 
организации и организации на здружен труд. 

X. З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 70 
Кон оваа самоуправна спогодба можат да при-

стапат и други заинтересирани учесници заради 
остварување на определени заеднички потреби и 
интереси во областа на општествената заштита на 
децата. 

Член 71 
Предлог за пристапување кон самоуправната 

спогодба се доставува до сите учесници во спо-
годувањето. 

Предлогот за пристапување е усвоен ако го 
прифатат мнозинството од основачите ?:а Репуб-
личката заедница. 

Член 72 
Предлог за изменување и дополнување на оваа 

спогодба може да поднесе секој од учесниците во 
спогодувањето. 

Изменувањето и дополнувањето на оваа спо-
годба се врши на начин и постапка како и за 
нејзиното склучување. 

Член 73 „ 
Со влегувањето во сила на оваа спогодба пре-

станува да в а ж и Самоуправната спогодба за ос-
новање на Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата, број 
03-921/1 од 29. IV. 1974 година. 

Член 74 
Оваа спогодба се смета за склучена кога ќе 

ја прифатат и потпишат учесниците во спогоду-
вањето. 
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Член 75 
Оваа спогодба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето на Одлуката за потврду-
вање на Самоуправната спогодба од Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 783/3 
29 октомври 1981 година 

Скопје 

П О Т П И С Н И Ц И : 

1. Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Скопје, 

2. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена Заштита на 
децата „Гази Баба" — Скопје, 

3. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата „Карпош" — Скопје, 

4. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата „Кисела Вода" 1— Скопје, 

5. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата „Чаир" — Скопје, 

6. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата „Центар" — Скопје, 

7. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Тетово, 

8. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Гостивар, 

9. Општинската самоуправна интересна I 
заедница за општествена заштита на 
децата — Дебар, 

10. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Куманово, 

И. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Крива Паланка, 

12. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Кратово, 

13. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Титов Велес, 

14. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Неготино, 

15. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Кавадарци, 

16. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Гевгелија, 

17. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Валандово, 

18. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена' заштита на 
децата — Битола, 

19. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Ресен, 

20. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Демир Хисар, 

21. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Прилеп, 

22. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Крушево, 

23. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Македонски Брод, 

24. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Охрид, 

25. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Струга, 

26. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Кичево, 

27. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Штип, 

28. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Св. Николе, 

29. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Пробиштип, 

ч 30. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Кочани, 

31. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Виница, 

32. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Делчево, 

33. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Берово, 

34. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Струмица, 

35. Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — Радовиш, 

36. Сојузот на организациите за соција-
листичко воспитување и грижа на де-
цата на Македонија — Скопје, ; 

37. Феријалниот сојуз на Македонија — 
Скопје, 

38. Сојузот на извидниците на Македонија 
— Скопје, 

39. Сојузот на педагошките друштва на 
Македонија — Скопје, 

40. Заедницата на предучилишните уста-
^ нови на Македонија, 

41. Републичкиот одбор на Црвениот крст 
неѕ Македонија, 

42. Републичкиот завод за унапредување 
на воспитувањето и образованието на 
СР Македонија — Скопје, 

43. Републичкиот завод за унапредување 
на домаќинството — Скопје, 

44. Републичкиот завод за здравствена 
заштита — Скопје, 

45. Сојузот на пензионерите на Македо-
нија — Скопје, 

46. Сојузот на трудовите инвалиди на Ма-
кедонија — Скопје. 

322. 

Врз основа на член 128 од Уставот на СР Ма-
кедонија, член 46 од Законот за општествена заш-
тита на децата („Службен весник на СРМ" бр. 6/81) 
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и член 2 од Самоуправната спогодба за здружу-
вање во Републичка самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата, Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата, на сед-
ницата одржана на 29. X. 1981 година, донесе 

С Т А Т У Т * 

НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој статут, во согласност со Самоуправната 

спогодба за здружување во Републичка самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата, поблиску се уредуваат работите од за -
еднички интерес за основачите на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата /во натамошниот текст: Репуб-
личка заедница/, остварувањето на заемноста и со-
лидарноста, утврдувањето и остварувањето на оп-
ределен обем на права, изедначување на условите 
за развој на општествената заштита на децата во 
Републиката, составот, конституирањето, начинот 
на одлучување, делокругот, овластувањата и од-
говорностите на Собранието на Републичката за-
едница, другите органи и тела, како и други пра-
шања во задоволувањето на определени заеднички 
потреби и интереси во областа на општествената 
заштита на децата, утврдени со Закон, општестве-
ни договори и самоуправни спогодби. 

Член 2 
Во Републичката заедница се здружуваат оп-

штинските заедници: Берово, Битола, Македонски 
Брод, Валандово, Виница, „Гази Баба" —: Скопје, 
Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, 
Кавадарци, „Карпош" — Скопје, „Кисела Вода" — 
Скопје, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, 
Крушево, Куманово, Неготино, "Охрид, Прилеп, Про-
биштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, 
Струмица, Титов Велес, Тетово, „Центар" — Скоп-
је, „Чаир" — Скопје и Штип и другите основачи: 
Сојузот на организациите за социјалистичко вос-
питување и грижи на децата на Македонија, Фе-
ри] алниот сојуз на Македонија, Сојузот на извид-
ниците на Македонија, Сојузот на педагошките дру-
штва на Македонија, Заедницата за предучилиш-
ните установи на СР Македонија, Републичкиот 
одбор на Црвениот крст на Македонија, Републич-
киот завод за унапредување на образованието и 
воспитувањето, Републичкиот завод за унапреду-
вање на домаќинството, Републичкиот завод за 
здравствена заштита, Сојузот на пензионерите на 
Македонија и Сојузот на трудовите инвалиди на 
Македонија. 

Член 3 » 
Организацијата и начинот на работата на са-

моуправните органи и тела во Републичката за-
едница се уредуваат така што се обезбедува ф у н к -
ционирање на делегатскиот систем, колективна ра-
бота, одлучување и одговорност и рамноправност 
на овие органи во остварувањето на нивните пра-
ва, должности и одговорности утврдени со Уставот, 
Законот, Статутот и Самоуправната спогодба. 

Секој член на. колективниот орган лично е од-
говорен за својата работа и во согласност со пра-
вата и должностите за работата и одлуките на тој 
орган. 

* Одлуката за потврдување на Статутот на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Скопје, донесена 
од Собранието на СРМ на 30 јуни 1982 година, об-
јавена е во „Службен весник на СРМ" бр. 28 од 
14( јули 1982 година. 

Член 4 
Републичката заедница има својство на правно 

лице со права, обврски и одговорности утврдени 
со Уставот, Законот, Самоуправната спогодба за 
здружување и овој статут. 

Седиштето на Републичката заедница, е во 
Скопје. 

За обврските во правниот промет, Републич-
ката заедница одговара со целосна одговорност. 

Републичката заедница се запишува во регис-
тарот на Окружниот стопански суд во Скопје. 

Член 5 
Републичката заедница ја претставува претсе-

дателот на Собранието на Републичката заедница. 

Член 6 
Републичката заедница има печат и штембил. 
Печатот на Заедницата има тркалезна форма 

во чија средина кружно стои испишан текстот на 
називот на Заедницата — Републичка самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата ЦО, а во средината Скопје. 

Штембилот на Заедницата има правоаголна 
форма и на него е испишано: „Републичка само-
управна интересна заедница за општествена з аш-
тита на децата", слободен простор за деловоден 
број, простор за упис на денот, месецот и годи-
ната и седиштето на Заедницата. / 

Член 7 
Републичката заедница својата дејност ја врши 

во согласност со Закон, Самоуправната спогодба 
за здружување, овој статут, другите општи акти 
на Републичката заедница, општествените договори 
и самоуправните спогодби. -

Работата на Републичката заедница е јавна. 

Член 8 
Републичката заедница има своја жиро сметка. 
Во Републичката заедница самоуправно се здру-

жуваат средства за задоволување на заедничките 
потреби и интереси што треба да се остваруваат 
во рамките и преку Републичката заедница. 

И. Ф У Н К Ц И И НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА V 

Член 9 
Поаѓајќи од определбата општествената зашти-

та на децата како самоуправно организирана де ј -
ност да се засновува врз принципот на заемност и 
солидарност, како и заради изедначување на ус-
ловите за развој на општествената заштита на 
децата во Републиката, во остварувањето на за-
едничките потреби и интереси од поширок општес-
твен интерес, во рамките и преку Републичката 
заедница се обезбедува остварување на органи-
зираните облици на општествена заштита на де-
цата и тоа: 

— додаток на деца; 
— минимум општествено организирано преду-

чилишно воспитание и образование на децата во 
годината пред поаѓање на училиште; 

— општествена заштита на децата на , граѓа-
ните привремено вработени во странство; 

— други организирани облици, мерки и актив-
ности со кои се обезбедува поширока солидарност 
во областа на општествената заштита на децата 
во изедначувањето на условите за развој на оп-
штествената заштита на децата во Републиката, кои 
со самоуправна спогодба ќе се пренесат на Репуб-
личката заедница. 

Член 10' 
Додатокот на деца, како организиран облик на 

општествената заштита на децата, се остварува под 
услови, во обем и на начин утврден со Закеви, овој 
статут, и другите самоуправни општи акти на Ре -
публичката заедница. 
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Другите организирани облици на општествената 
заштита на децата се остваруваат според условите, 
во обем и на начин утврден со Закон, Самоуправ-
ната спогодба за з д р у ж у в а њ е во Републичка з а -
едница и посебните самоуправни сцогодби за ос-
тварување на овие организирани облици. 

Ч л е н 11 
Во согласност со целите и задачите утврдени 

во член 9 и 10 од овој статут, а поаѓа јќи од ф у н к -
ци јата на Републичката заедница за разво ј на оп-
штествената заштита на децата и системот на са-
моуправно интересно организирање, Републичката 
заедница, во рамките на своите права, обврски и 
одговорности особено: 

1.\ в р ш и усогласување на политиката за разво ј 
на општествената заштита на децата ко ј а се ос-
тварува во рамките и преку Републичката заед-
ница и обезбедува услови за не ј зино остварување; 

2. донесува и ги усогласува плановите за р а з -
вој на Републичката заедница; 

3. покренува иници јативи и учествува во склу -
чувањето на општествени договори и самоуправни 
спогодби; 

4. ги усогласува заедничките основи и мерила 
за слободната размена на трудот и заедничките 
елементи за вреднување на трудот и резултатите 
од трудот во општествената заштита на децата; 

5. обезбедува средства за остварување на до-
даток на деца и програмите за другите организи-
рани облици на општествената заштита на децата ; 

6. утврдува услови, мерила и критериуми за 
користење на средствата што се з д р у ж у в а а т во 
Републичката заедница; 

7. создава услови за позабрзан разво ј на оп-
штествената заштита на децата во недоволно р а з -
виените општини и во ридско-планинските реони 
и граничниот појас во Републиката ; 

8. изготвува нормативи, стандарди, типски про-
екти и други стручни матери јали од значење за 
непосредното остварување на развојот и дејноста 
во општествената заштита на децата; 

9. создава услови за спроведување на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита; 

ГО. в р ш и и други работи и задачи утврдени со 
Закон, Општествен договор, Самоуправна спогодба 
и овој статут. 

III. ДОДАТОК НА ДЕЦА I 

Ч л е н 12 
Додатокот на деца е право на детето кое како 

организиран облик на општествената заштита на 
децата — постојано парично п р и м а њ е се остварува 
врз основа на пошироката заемност и солидарност 
на работниците и работните луѓе во Републиката . 

Ч л е н 13 
Додатокот на деца се остварува во зависност 

од возраста на детето и од материјалната состојба 
на семејството. 

Ч л е н 14 
На дете кое е редовен ученик во основно учи-

лиште, додаток на деца му припаѓа до з а в р ш у в а -
њето на школувањето. 

Ч*лен 15 
На дете кое се наоѓа на редовно ш к о л у в а њ е во 

средно училиште додаток на деца му припаѓа до 
кра јот на школувањето утврдено со статутот на 
училиштето. 

Ч л е н 16 
На дете кое се наоѓа на редовно ш к о л у в а њ е во 

специјално училиште и л и во специјално одделение 
на основно училиште и во други установи додаток 
на деца му припаѓа независно од возраста се до-
дека е редовен ученик во тоа училиште односно 
одделение. ' 

Ч л е н 17 
Н а дете кое се наоѓа на редовно ш к о л у в а њ е 

во високошколска установа додаток на деца му при-
паѓа за онолку семестри к о л к у што трае редовното 
школување , утврдено со статутот на високошкол-
ската установа, сметано од запишувањето , но н а ј -
многу до н а в р т е н и т е 26 години од животот. , 

Додатокот на деца од претходниот став. при-
паѓа независно од тоа д а л и детето редовно ги з а -
пишува семестрите, но по искористувањето на пра -
вото за вкупниот број на семестри предвидени со 
статутот на високошколската установа правото на 
додаток на деца се губи иако редовното ш к о л у в а -
њ е и понатаму трае. 

Додатокот на деца му припаѓа и на студент 
ко ј во текот на студиите ќ е премине во друга 
високошколска установа односно друг отсек во ис-
тата високошколска установа и тоа за уште онол-
к у семестри к о л к у што траат студиите во новата 
високошколска установа, смета јќи од з апишува -
њето во првата високошколска установа. 

Ч л е н 18 
Додаток на деца, ако се исполнети сите услови, 

м о ж е да се оствари на јмногу за 3 месеци наназад 
од поднесеното барање, не смета јќи го месецот во 
ко ј е поднесено. 

Ч л е н 19 
Исплатата на додатокот на деца започнува од 

првиот ден на наредниот месец по стекнувањето 
на правото, а а к о правото се стекне — првиот ден 
во месецот од тој ден. \ 

Исплатата на додаток на деца се в р ш и во ме-
сечни износи. 

Ч л е н 20 
Додаток на деца на дете кое се наоѓа на ре -

довно ш к о л у в а њ е се исплатува и з а време на учи-
лишниот распуст, к а к о и за време на изведувањето 
на практичната работа предвидена со статутот на 
училиштето. 

Н а дете на кое му престанало својството на 
редовен ученик односно на редовен студент му 
престанува исплатата на додаток на деца од првиот 
ден на наредниот месец по престанокот на тоа 
својство. 

Ч л е н 21 
Додаток на деца припаѓа и за времето додека 

детето, поради болест, е спречено да го посетува 
училиштето, односно редовно да полага испити и 
да запишува семестри. 

На дете кое по престанок на боледувањето ќе 
продолжи со редовното школување , а поради дол-
гото боледување не е во можност школувањето 
да го з а в р ш и во редовниот рок, додатокот на деца 
се исплатува и по истекот н а годината до ко ја му 
припаѓа додаток и тоа за онолку време колку што 
детето изгубило од редовното школување . 

Ч л е н 22 
Н а дете кое наполно и тра јно или за подолго 

од една година ќ е стане неспособно за работа пред 
н а в р т е н и т е петнаесет години^ од животот или за 
време на редовното школување , исплатата на до-
датокот на деца продолжува за сето* време на 
спреченоста и траењето на оваа неспособност ко ја 
се утврдува со наод и мислење на инвалидската 
комисија . 

К а к о наполно и тра јно неспособно за работа 
се смета и дете на кое му е признато право на 
професионална рехабилитаци ја се до нејзиното 
успешно завршување . 

Ч л е н 23 

Н а дете на кое општествената заедница му 
обезбедува целосно бесплатно и з д р ж у в а њ е , не му 
се исплатува додаток на деца. ' 
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Член 24 
Додатокот на деца во утврдениот износ се ис-

платува на родителот односно старателот кој се 
грижи за издржувањето, образованието и воспи-
танието на детето. 

Член: 1.25 
Ако се утврди дека родителот или старателот 

додатокот на деца не го употребува за издржува-
ње на детето, надлежниот орган за старателство 
може да предложи додатокот да не му се испла-
тува на тој родител односно старател туку на дру-
гиот родител или на друг старател што ќе му 
биде посебно определен. 

АКО се утврди дека -обата родитела додатокот 
на деца не го употребуваат за издржување на де-
тето, надлежниот орган за старателство може да 
предложи додаток на деца да не им се исплатува 
на родителите, туку на друго лице што ќе биде 
определено. 

Решение за пренесување исплатата на додато-
кот на деца на другиот родител односно на друг 
старател донесува заедницата за општествена заш-
тита на децата, која решава за правото на до-
даток на деца по -предлог од органот за стара-
телство. 

Член 26 
Додатокот на деца го исплатува организацијата 

на здружен труд, друга самоуправна организација 
и работна заедница за децата предвидени во член 
20, став 1, точка 1 и 2 од Законот за општествена 
заштита на децата. 

За децата на работниците кои користат мате-
ријално обезбедување врз основа на прописите за 
привремена невработеност, додатокот на деца го 
исплатува самоуправната интересна заедница за 
вработување к а ј која користат право на матери-
јално обезбедување. 

Во другите случаи предвидени во член 20, точ-
ка 4-8 од Законот за општествена заштита на де-
цата, додатокот на деца го исплатуваат општин-
ските заедници за општествена заштита на децата. 

Член 27 
Исплатата на додатокот на деца се врши врз 

основа на исплатни листи. Исплатните листи се 
доставуваат на претходна заверка на податоците 
вс^ општинската заедница. 

Член 28 
Побарувањата за исплата на додаток на деца 

застаруваат во рок од 3 години од стасаноста за 
исплата на одделни месечни износи. 

Член 29 
Кога ќе престанат условите според кои се ос-

тварува додаток на деца, исплатата на додаток на 
деца се запира со истекот на месецот во која нас-
танала промената. 

За запирање на исплатата се донесува посебно 
решение. 

Член 30' 
Додатокот на деца во почетокот на секоја го-

дина со посебна одлука се усогласува со порастот 
на личните доходи на вработените во Републиката. 

Член 31 
За правото на додаток на деца во прв степен 

одлучува општинската заедница. 
ПО' жалба против решението на општинската 

заедница одлучува Републичката заедница, односно 
органот што таа ќе го определи. 

Член 32 
Барањето за признавање право на додаток на 

деца го поднесува родителот или старателот на 
детето. 

Барањето се поднесува до. надлежната општин-
ска заедница. 

Општинската заедница е должна да донесе ре-
шение и да го достави на странката што побрзо, 
но најкасно во рок од 60 дена од денот на уредно 
доставеното барање. 

Член 33 
Во постапката за остварување на додатокот на 

деца се применуваат одредбите на Законот за оп-
штата управна постапка и овој статут. ' 

Член 34 
Во постапката со која се врши усогласување 

односно зголемување на висината на додатокот на 
деца, а не се менуваат условите врз основа на кои 
се остварува правото на додаток на деца, не се 
донесува ново решение. 

По исклучок од ставот 1 на овој член по ба-
рање на корисникот, општинската заедница доне-
сува решение за извршеното усогласување односно 
зголемување. 

Член 35 
Општинската заедница што го донесува реше-

нието во прв степен должна е да обезбеди прет-
ходна контрола на решението со кое се одлучува 
за остварувањето на додаток на деца. 

Член 36 
Контролата на решението опфаќа оценка на 

правилноста и законитоста на решението и се вр-
ши пред извршувањето на исплатата. 

На решението на кое е извршена контрола и 
е утврдено дека истото е правилно и законито се 
става соодветна клаузула и се заверува со потпис 
на овластеното лице за вршење на контрола. 

Член 37 
Во решението, к а ј кое се утврдени одредени 

недостатоци во однос на правилноста и закони-
тоста, се става забелешка за утврдените недоста-
тоци и предметот се враќа на повторно решавање 
и одлучување, заради отстранување на недостато-
ците. 

По отстранувањето на недостатоците во реше-
нието, истото повторно се доставува на контрола и 
се заверува во согласност со член 36 од овој ста-
тут. 

Член 38 
Родителот односно старателот на детето е дол-

ж е н да ја надомести штетата што ќе настане по-
ради неправилната исплата на додатокот и тоа во 
следните случаи: 

1. ако врз основа на неточни податоци, за кои 
знаел или бил должен да знае дека не се точни 
или, пак, на друг противправен начин остварил 
додаток на деца или го остварил во поголем износ 
од оној што му припаѓа; 

2. ако ^благовремено пријави настанати про-
мени во имотната состојба, бројот на членовите на 
семејството, школувањето на децата и за други 
околности што влијаат врз губењето или врз на-
малувањето на износот на додатокот, а знаел или 
бил должен да знае за тие промени; 

3. ако примил додаток во износ повисок од 
оној што му е определен со решението. 

Член 39 
Кога надлежниот орган ќе утврди дека за Ре-

публичката заедница настанала штета, ќе го по-
вика причинителот на штета во определен рок да 
ја надомести штетата. 

Ако штетата не биде надоместена во опреде-
лениот рок, барањето за надоместок на штета се 
остварува со тужба к а ј надлежниот суд. 

Член 40 
Организациите на здружен труд, другите са-

моуправни организации и заедници, државните ор-
гани и лицата што вршат самостојна дејност со 
личен труд, должни се на Републичката заедница 
да и го надоместат неправилно исплатениот износ 
на додаток на деца кој е остварен и исплатен врз 
основа на невистинити податоци издадени од нив. 
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IV* САМОУПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

1. Основни одредби 

Член 41 
Тргнувајќи од општите општествени интереси 

и потреби за развој на социјалистичкото самоуп-
равување, а особено на делегатскиот систем, Ре-
публичката заедница обезбедува услови работни-
ците, работните луѓе и граѓаните да ги утврдуваат 
основните ставови за работа на своите делегации 
и делегати во работата на Републичката заедница 
и за нивното учество во одлучувањето во органите 
и телата на Заедницата, а на начин утврден со 
нивните самоуправни општи акти. 

Член 42 
Републичката заедница обезбедува услови ра-

ботните луѓе во организациите на здружен труд, 
во другите самоуправни организации и заедници и 

^работните луѓе и граѓаните во месните заедници 
да се изјаснат за: 

1. Статутот на Републичката заедница; 
2. плановите за развој на општествената заш-

тита на децата; 
3. програмите за остварувањето на заедничките 

потреби и интереси во рамките и преку Републич-
ката заедница; 

4. основите на системот на општествената заш-
тита на децата и 

5. Други прашања од интерес за работните лу-
ѓе, граѓаните во областа на општествената заштита 
на децата. 

Во општинските заедници се врши усогласу-
вање на ставовите и мислењата за нацртите на 
актите од претходниот став. 

Јавната расправа за нацртите на актите од став 
1/ на овој член не може да трае помалку од 30 
дена од денот на доставувањето на нацртите на 
актите. 

Член" 43 
Во републичката заедница, врз основа на пред-

лозите и мислењата, се утврдуваат предлози на 
актите од член 42. 

Предлог актите од претходниот став, со образ-
ложение за заблешките што не се прифатени, Из-
вршниот одбор ги доставува до основачите на сог-
ласност. Предлог актите не можат да бидат усвоени 
доколку согласност за нив не се добие од мнозин-
ството основачи на Републичката заедница. 

Доколку не се добие согласност од мнозинство-
то од основачите, се покренува постапка за усогла-
сување на ставовите и мислењата. 

Постапката, роковите и начинот на усогласу-
вањето поблиску се утврдуваат со Деловникот или 
со посебна одлука на Собранието на Републичката 
заедница. 

Член 44 
Републичката заедница на основачите задол-

жително им ги доставува на мислење: 
— нацрт — Статутот на Републичката заед-

ница; 
— нацртите на општите акти со кои се утвр-

дуваат условите за остварување на додаток на 
деца и другите права што се остваруваат во рам-
ките на Републичката заедница; 

— нацртите на самоуправните спогодби кои Ре-
публичката заедница треба да ги склучи со другите 
учесници во спогодувањето; 

— нацртите на програмите за развој и оства-
рување на организираните облици на општестве-
ната заштита на децата. 

Собранието или Извршниот одбор можат да 
им упатат на мислење на основачите нацрти и на 
други општи акти. 

Член 45 
По утврдувањето на нацрт-актите од член 44 

од овој статут, Извршниот одбор на Собранието 
г 

на Републичката заедница должен е текстот на 
нацртите со потребните образложенија да го дос-
тави на разгледување на основачите. 

Основачите се изјаснуваат за нацртите во рок 
од 30 дена од денот на доставувањето. 

Член 46 
Доколку и мнозинството од основачите не да-

дат позитивно мислење на нацрт-актите од член 
44 од овој статут, Собранието на Републичката 
заедница утврдува нов предлог и го доставува на 
повторно разгледување. 

Во јавната расправа, Собранието на Републич-
ката заедница ги усогласува ставовите и го до-
несува предложениот акт. 

Со Деловникот на Собранието поблиску се уре-
дува постапката од став 1 и 2 на овој член. 

2. Собрание на Републичката заедница 

Член 47 

Со работата на Републичката заедница упра-
вува Собранието на Републичката заедница (во 
натамошниот текст: Собрание). 

Собранието е носител на правата и обврските 
на Републичката заедница. 

Собранието непосредно и преку своите органи 
и тела ги извршува задачите и работите од сво-
јата надлежност, во согласност со Уставот, Законот, 
Самоуправната спогодба за здружување, овој ста-
тут, општествените договори и самоуправните спо-
годби. 

а) Состав и начин на избирање 

Член 48 
Собранието го сочинуваат делегати што ги из-

бираат и отповикуваат основачите на Републич-
ката заедница. 

Член 49 
Бројот на делегатите во Собранието, како и 

бројот на делегатите што се избираат во секоја 
делегатска единица, се утврдени со Самоуправната 
спогодба за здружување во Републичка заедница. 

Член 50 
Собранието со одлука го утврдува бројот на 

делегатите од корисниците и давателите на услу-
гите што ги избираат основачите, односно опреде-
лува делегации и делегатски единици што изби-
раат посебен или заеднички делегат во согласност 
со Законот, Самоуправната спогодба за здружу-
вање и овој статут. 

Член 51 
Делегатите во Собранието се избираат како по-

стојани делегати за време од 4 години или како 
повремени делегати. 

Повремените делегати се делегираат за одделни 
седници, за определени прашања или за опреде-
лен временски период. 

Изборот и отповикувањето на делегатите во 
Собранието се врши според закон. 

I 
б) Делокруг и работа на Собранието 

Член 52 
Собранието како носител на правата и обврс-

ките особено: 
1. ја усогласува политиката за развој на опш-

тествената заштита на децата ко ја се остварува 
во рамките и преку Републичката заедница; 

2. донесува годишни програми за остварување 
на организирани облици на општествената заштита 
на децата; 

3. донесува Статут на Републичката заедница и 
други самоуправни општи акти со кои поблиску 
се уредува остварувањето на заедничките потреби 
и интереси; 

4. донесува општи акти за утврдување на ус-
ловите, начин© и постапката за остварување на 
додатокот на деца; 
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5. одлучува за користење на средствата на Ре-
публичката заедница и за здружување на сред-
ствата со други самоуправни интересни заедници 
и организации; 

6. усвојува програма за работа, финансиски 
план, периодична пресметка и завршна сметка на 
Републичката заедница; 

7. учествува во склучување општествени дого-
вори и самоуправни спогодби во кои учесник во 
спогодувањето е Републичката заедница; 

8. донесува нормативи, стандарди и иницира 
постапка за изготвување проекти, елаборати, сту-
дии и други стручни -материјали; 

9. ги избира и разрешува претседателот на 
Собранието и членовите на Извршниот одбор на 
Собранието и другите работни тела на Собранието; 

10. го именува и разрешува секретарот на Соб-
ранието на Републичката заедница; 

11. основ а работна заедница во Републичката 
заедница и склучува самоуправна спогодба за ме-
ѓусебните права, обврски и одговорности меѓу Ре-
публичката заедница и работната заедница; 

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

13. ја утврдува Програмата за развој и ф и -
нансирање на подготовките за одбрана и одлучува 
за здружување на финансиските средства со други 
организации и заедници за задоволување на заед-
ничките потреби за народната одбрана; 
- 14. ги разгледува извештаите за својата работа, 

работата на Извршниот одбор, Работната заедница 
и другите органи и тела на Собранието, усвојува 
заклучоци и дава насоки за работата; 

15. донесува деловник за својата работа; 
16. го следи остварувањето на програмите, опш-

тествените договори и самоуправните спогодби и 
дава иницијатива за преземање мерки и актив-
ности во врска со нивното извршување; 

17. обезбедува услови за информирање на ј ав -
носта за својата работа и работата на другите ор-
гани и тела; 

18. врши и други работи определени со закон, 
општествен договор, самоуправна спогодба, со овој 
статут и други самоуправни општи акти на Репуб-
личката заедница. 

Член 53 
Собранието на Републичката заедница работи 

и одлучува на седници. 
Седниците се одржуваат по потреба. 

Член 54 
Собранието работи и одлучува ако на седни-

цата се присутни мнозинство на делегати на Соб-
ранието. 

Одлуката на Собранието е полноважна ако е 
донесена со мнозинство гласови од присутните де-
легати на седницата на Собранието. 

Поконкретно, начинот на работењето и донесу-
вањето на одлуки во Собранието се уредува со 
Деловникот за работа на Собранието. 

Член 55 
Првата седница на Собранието ја свикува прет-

седателот на Собранието на кој му истекол ман-
датот' и раководи со седницата до изборот на ра-
ботно претседателство. 

Работното претседателство се состои од прет-
седател и два члена кои раководат со седницата 
до изборот на претседател на Собранието. 

Член 56 
На првата седница Собранието врши верифи-

кација на мандатот на избраните делегати и тоа 
врз основа на извештајот на Изборната комисија 
и извештајот и предлогот на Верификационата ко-
мисија. 

Џостапката на верификацијата на мандатот на 
избраните делегати поблиску се уредува со Делов-
никот за работа на Собранието. 

Член 57, 
Собранието на Републичката заедница од .ре-

дот на делегатите на Собранието избира претсе-
дател. 

Претседателот на Собранието се избира за вре-
ме од една година и може да биде избран уште 
за една година на иста функци ја во текот на тра-
ењето нк мандатниот период на Собранието. 

Член 5$ 
Претседателот на Собранието ги свикува сед-

ниците на Собранието и претседава на нив, ги пот-
пишува активе што се донесуваат на седниците, 
ја координира работата на органите и другите 
тела на Собранието, се грижи и за спроведувањето 
на одлуките и заклучоците, Деловникот за ра-
бота на Собранието и ги извршува другите работи 
утврдени со Статутот и Деловникот. 

Во случај на спреченост или отсутност на прет-
седателот на Собранието, со седницата на Собра-
нието раководи делегат што се избира од редовите 
на делегатите на Собранието да претседава на сед-
ницата. 

Претседателот работи во границите на овласту-
вањата што ќе ги утврди Собранието. 

Постапката за избирање претседател се уре-
дува со Деловникот за работа на Собранието'. 

Член 59 
Претседателот на Собранието за својата работа 

одговара на Собранието. 

3. Права и должности на делегатите 
на Собранието 

Член 60 
Делегатот на Собранието има права и долж-

ности: 
1. да присуствува на седниците на Собранието 

и неговите органи и тела и да учествува во нив-
ната работа и одлучувањето; 

2. да поднесува предлози и пренесува ставови 
на делегацијата што го избрала и да предлага 
Собранието и неговите органи и тела да заземат 
ста$ по нив; 

3. да поставува делегатски прашања и да до-
бие одговорна нив; 

4. во заземањето на ставовите по прашањата 
за кои се одлучува на Собранието, делегатот по-
стапува според насоките и ставовите на делега-
цијата што го избрала, како и во согласност со 
општите општествени интереси и потреби, а само-
стојно се определува за гласање на Собранието; 

5. да избира и да биде избран. 

Член 61 
Делегатот за својата работа е одговорен пред 

Собранието на Републичката заедница и делегат-
ската единица од која е избран. 

Делегатот е должен за работата на Собранието 
и за својата работа да ја известува делегацијата 
што го делегирала. 

Член 62 
Делегатот има право да поднесе оставка на де-

легатската функција и истата да ја образложи. 
Делегатот може да биде отпрвикан под услови 

и начин пропишани со Закон и со Статутот на 
делегатската единица од која е делегиран. 

Член 63 
Делегатот има право на патни, дневни и други 

трошоци во врска со работата на Собранието и 
неговите органи, и тела. 

Висината на надоместокот на трошоците од 
претходниот став ја утврдува Собранието. 
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4. Извршен одбор на Собранието 

Член 64 х 
Извршниот одбор е колективен извршен орг&н 

на Собранието, кое му доверува вршење на опре-
делени извршни функции. 

Член 65 
Извршниот одбор има претседател и 8 членови. 
Претседателот на Извршниот одбор го избира 

Извршниот одбор од редот на своите членови. 
Претседателот на Извршниот одбор се избира 

за време од 2 години и може да биде избран н а ј -
многу уште две години на иста функција во текот 4 

на траењето на мандатниот период во Извршниот 
одбор. 

Во случај на спреченост или отсутност на Прет-
седателот на Извршниот одбор, на седницата прет-
седава делегат — член на Извршниот одбор што 
ќе го определи Извршниот одбор. 

Член бб ^ 
Ако член на Извршниот одбор, во 'траењето 

на неговиот мандат биде избран за претседател на 
Собранието, му- престанува функцијата член на 
Извршниот одбор. 

Постапката за избирање претседател и чле-
нови на Извршниот одбор се утврдува со Деловни-
кот за, работа на Собранието. 

Член 67 
Извршниот одбор на Собранието, во рамките 

на своите права и обврски, особено: 
1. ги подготвува и утврдува нацртите на пред-

лозите на Статутот, плановите и програмите, ф и -
нансискиот план, периодичните пресметки и заврш-
ната сметка, општествените договори, самоуправните 
спогодби, одлуките и другите општи (акти што ги 
донесува Собранието; 

2. се грижи за извршување на одлуките, заклу-
чоците и другите акти што . ги донесува Собра-
нието; 

3. се грижи за извршување на општествените 
договори и самоуправните спогодби што ги зак -
лучува Собранието на Републичката заедница; 

4. се грижи за навремено информирање на де-
легатите за предлозите на актите и на други 
материјали за кои одлучува Собранието; 

5. 'формира постојани и повремени работни тела 
(комисии, одбори и групи) за проучување на опре-
делени прашања од делокругот на својата работа; 

6. одлучува' за висината на личниот доход на 
секретарот на Собранието на Републичката заед-
ница; ! 

7. врши и други работи во согласност со Ста-
тутот, одлуките и заклучоците на Собранието. 

Член 68 
Извршниот одбор за својата работа му одговара 

на Собранието и му поднесува извештај . 
Член 69» 

Извршниот одбор работи на седници и полно-
важно одлучува ако на седницата присуствуваат 
мнозинството од членовите на Извршниот одбор. 

Одлуката на Извршниот одбор е полноважна 
ако е донесена со м н о з и н с к о гласови од присут-
ните членови на Извршниот одбор. 

Начинот на работата на Извршниот одбор поб-
лиску се уредува со Деловникот за работа на Соб-
ранието. 

Член 70 
Собранието може одделни членови или целиот 

Извршен одбор да го разреши и пред истекот на 
мандатот под услови и начин утврден со Закон, 
овој статут и Деловникот на Собранието. 

5. Самоуправна контрола во Републичката 
заедница 
Член 71 

Заради организирано вршење на самоуправната 
контрола во извршувањето на одлуките и другите 

акти што ги донесува Собранието и неговите ор-
гани, како и заради остварување и заштита на 
самоуправните права на корисниците во оствару-
вањето на општествената заштита на децата и 
заштитата на правата и интересите на давателите 
на услугите, во Републичката заедница се ф о р -
мира Одбор за самоуправна контрола. 

Одборот за самоуправна контрола е самостоен 
орган на Републичката заедница. 

Член 72 
Одборот за самоуправна контрола има претсе-

дател и 6 членови. 
Членовите на Одборот за самоуправна контрола 

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

Неспоива е функцијата на член на Одборот 
за самоуправна контрола со функцијата на деле-
гат на Собранието на Републичката заедница. 

Член 731 
Мандатот на претседателот и членовите на Од-

борот за самоуправна контрола трае 4 години. 
Бројот на членовите и делегатските единици од 

кои се избираат членовите на Одборот за само-
управна контрола со одлука го определува Собра-
нието на Републичката заедница. 

Член 74 
Одборот за самоуправна контрола врши кон-

трола над: 
1. спроведувањето на општествените договори 

и самоуправните спогодби, Статутот и другите опш-
ти акти на Собранието; 

2. остварувањето на правата од општествената 
заштита на децата и програмите; 

3. одговорното и наменското користење на ма-
теријалните и финансиските средства на Репуб-
личката заедница; 

4. остварување на работите и работните задачи 
од страна на работниците во работната заедница 
на Републичката заедница; 

5. извршувањето на одлуките на Собранието. 

Член 75 
Одборот врши контрола врз основа на непо-

средно забележување на своите членови, извеш-
таите и пријавите добиени од страна на делегатите 
и општествено-политичките организации, наодите 
од страна на инспекциските органи и Службата на 
општественото книговодство. 

Член 76 
Одборот за самоуправна контрола има право и 

должност за уочените појави и утврдените наоди 
да го извести Собранието и неговите органи, опш-
тинските заедници за општествена заштита на дет 
цата и другите основачи, Службата на општестве-
ното книговодство и да бара преземање на соод-
ветни мерки. 

Член 7Тј 
Работата на Одборот, како и начинот на утвр-

дување на наодите, ставовите и мислењата се уре-
дува со Деловникот за работа на Одборот. 

6. Комисии и други тела на Собранието 

Член 78 
Заради претходно разгледување и претресува-

ње на предлозите и мислењата, Собранието фор-
мира постојани и повремени комисии и други 
работни тела. 

Член 79 
Постојани комисии на Собранието се: 
1. за избор и именување; 
2. за верификација на мандатите на делегатите; 
3. за развој на згрижувањето, воспитанието и 

образованието на децата од предучилишна воз-
раст; 
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4. за одмор и рекреација на децата; 
5. за остварување на додатокот на деца и дру-

гите парични примања; 
6. за народна одбрана и општествена само-

заштита ; 
7. за самоуправни општи акти; 
8. за жалби против решенијата за остварување 

додаток на деца донесени во прв степен. 

Член 80 
Повремените комисии Собранието ги формира 

по потреба^ 
Член 81 

Делокругот, составот и изборот, како и начинот 
на работата на комисиите, се уредува со Деловни-
кот на Собранието и одлуката за формирање на 
комисии. 

7. Секретар на Собранието на Републичката 
заедница 

Член 82 
Собранието на Републичката заедница има сек-

ретар. 
Секретарот го именува и разрешува Собрание-

то, по предлог на Комисијата за избор и имену-
вање. 

Секретарот се именува за време од 4 години, 
со можност за повторен избор. 

Исто лице не може да биде именувано повеќе 
од двапати едноподруго за секретар. 

Секретарот може да биде разрешен и пред 
истекот на времето за кое е именуван. 

Член 83 
Секретарот на Собранието е раководител на 

работната заедница во Републичката заедница. 

Член 84 
Секретарот ги врши особено следните работи: 

' 1. помага на претседателот за подготвување на 
седниците на Собранието и неговите органи; 

2. се грижи за подготвување на нацртите и 
предлозите на општите акти кои ги донесува Соб-
ранието и неговите органи; 

3. се грижи подготвените предлози на општите 
акти да бидат во согласност со Законот, овој ста-
тут и другите општи акти на Собранието; 

4. се грижи за извршување на одлуките на 
Собранието и неговите органи; 

~ 5. ја застапува Републичката заедница во имот-
ните и други односи кои произлегуваат од деј-
носта на Републичката заедница; 

6. раководи со работната заедница и е одго-
ворен за нејзината работа на Собранието на Репуб-
личката заедница; 

7. одговорен е за наменско користење на сред-
ствата на Републичката заедница; 

8. го организира спроведувањето на подготов-
ките за општонародна одбрана и општествена са-
мозаштита во работната заедница и врши надзор 
над нивното спроведување, ги известува органите 
на Републичката заедница и другите надлежни ор-
гани за состојбата на подготовките за одбрана и 
презема мерки за заштита на тајноста на подато-
ците и документите од областа на народната од-
брана ; 

9. врши и други работи утврдени со овој ста-
тут и работи кои ќе му ги довери Собранието и 
Извршниот одбор. 

Член 85 
Секретарот за својата работа одговара на Соб-

ранието на Републичката заедница. 

Член 86 
Секретарот е должен во својата работа да по-

стапува согласно со општите акти и заклучоците 
на Собранието и Извршниот одбор. 

V. ОПШТЕСТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ И 
САМОУПРАВНО СПОГОДУВАЊЕ 

Член 87 
Со општествен договор работните луѓе и гра-

ѓаните обезбедуваат и остваруваат самоуправно 
усогласување и уредување на општествено-економ-
ските и други односи од поширок заеднички инте-
рес или од општ општествен интерес во областа 
на општествената заштита на децата. 

Член 88 
Републичката заедница, во рамките на своите 

права и обврски, учествува во склучувањето на 
општествени договори со кои се обезбедува и усог-
ласува самоуправното уредување на односите од 
поширок заеднички интерес на општествената заш-
тита на децата. 

Општествените договори во името на Републич-
ката заедница ги склучува Собранието. 

Член 89 
Со самоуправна спогодба, работниците, работ-

ните луѓе и граѓаните во рамките и преку Репуб-
личката заедница ги утврдуваат непосредните ме-
ѓусебни права, обврски и одговорности, мерките 
за нивното остварување и ги уредуваат другите 
односи од заеднички интерес. 

Член 90 
Со општествен договор и .самоуправна спогодба 

особено се уредува: 
1. развојот на 'општествената заштита на де-

цата; 
2. основите на планот и начинот на неговото 

остварување; 
3. здружување на средствата за остварување на 

правата од општествената заштита на децата; 
4. применување на нормативи, стандарди и про-

екти и 
5. други прашања што се однесуваат на оства-

рувањето на развојот на општествената заштита 
на децата. 

Член 91 
Иницијатива за склучување на општествени до-

говори и самоуправни спогодби во областа на опш-
тествената заштита на децата можат да покренат: 
работните луѓе во организациите на здружен труд 
и граѓаните во месните заедници, општествено-по-
литичките организации, Собранието на СРМ, како 
и органите на Републичката заедница. 

Член 93 
Во склучувањето на општествените договори и 

самоуправните спогодби учесниците се рамноп-
равни. 

Постапката за договарање и спогодување е 
јавна. 

Член 93 
Со општествен договор и самоуправна спогодба 

се уредува постапката на склучувањето, начинот 
на нивното спроведување, материјалната и опште-
ствена одговорност на учесниците и постапката за 
нивното изменување и дополнување. 

VI. П Л А Н И Р А Њ Е ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

Член 94 
Работниците и работните луѓе, остварувајќи го 

правото и должноста на планирање, донесуваат 
планови за развој на општествената заштита на 
децата, а врз основа на самоуправните спогодби 
за основите на плановите и плановите на само-
управните организации и заедници и во согласност 
со договорите за основите на плановите на опш-
тествено-политичките заедници. 
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Член 95 
Републичката заедница донесува среднорочен 

план за разво ј на општествената заштита на де -
цата к о ј а се остварува во рамките и преку Репуб-
личката заедница. 

З а остварување на среднорочниот план се 
донесуваат годишни програми за развој . 

Ч л е н 96 
Планот за разво јните можности на општестве-

ната заштита на децата ги содржи особено: 
,1. заедничките потреби, интереси и цели во 

општествената заштита на децата ; 
2. обемот на . солидарноста . во задоволувањето 

на заедничките потреби во општествената заштита 
на децата; 

3. приоритетите во задоволувањето на заеднич-
ките потреби во општествената заштита на децата ; 

4. здружувањето на средствата за солидарно 
задоволување на заедничките потреби и интереси 
во областа на општествената заштита на децата 
во рамките и преку Републичката заедница; 

5. правата, обврските и меѓусебните одговор-
ности на субјектите во планирањето во оствару-
вањето на заедничките потреби и интереси во опш-
тествената заштита на децата. 

Ч л е н 97 
Републичката заедница, н а ј м а л к у еднаш го-

дишно, го анализира остварувањето на тековниот 
среднорочен план и во согласност со поставените 
цели и задачи со планот ги утврдува конкретните 
задачи и насоки за преземање на мерки за на -
редната година заради остварување на среднороч-
ниот план. 

VII. СРЕДСТВА НА Р Е П У Б Л И Ч К А Т А 
З А Е Д Н И Ц А 

Член 98 
Заради обезбедување на определен обем на 

права од областа на општествената заштита на 
децата, работниците и работните луѓе со самоуп-
равна спогодба во рамките на Републичката заед-
ница, заемно и солидарно обезбедуваат и з д р у ж у -
ваат средства. 

З д р у ж у в а њ е т о на средствата од претходниот 
став се в р ш и врз основа на начелата на заемност 
и солидарност, во согласност со самоуправната 
спогодба за основите на плановите и плановите на 
самоуправните организации и заедници и во сог-
ласност со договорите з а основите на општестве-
ните планови на општествено-политичките заед-
ници. 

Член 99 
З а р а д и задоволување на определени заеднички 

потреби и интереси во областа на општествената 
заштита на децата, општинските заедници, заемно 
и солидарно преку Републичката заедница, здру-
жуваат средства за остварување на програмите 
на општествената заштита на децата од поширок 
општествен интерес за децата од предучилишна 
возраст, други посебни програми за обезбедување 
на поширока солидарност, к а к о и задоволување на 
други заеднички потреби и интереси, врз основа 
на единствени критериуми и мерила, во обем што 
произлегува од потребите и условите утврдени во 
Законот, Самоуправната спогодба за з д р у ж у в а њ е 
во Републичка заедница и посебните самоуправ-
ни спогодби. 

Член 100 
Републичката заедница, в р з основа на прет-

ходно согледаните потреби утврдени во посебните 
програми за разво ј на организираните облици на 
општествена заштита на децата, усвојува годишна 
програма, ко ја »ќе се остварува во рамките и пре -
ку Републичката заедница. 

Ч л е н 101 
Со самоуправната спогодба за з д р у ж у в а њ е на 

средствата во рамките и преку Републичката з а -
едница се утврдуваат единствени основи, мерила 
и критериуми за з д р у ж у в а њ е и користење на сред-
ствата, обемот на договорените права , обемот на 
средствата за реализирањето на посебните прог-
рами, к а к о и другите п р а ш а њ а од значење за 
здружувањето и користењето на средствата. 

Ч л е н 102 
П о к р а ј средствата кои се обезбедуваат со здру-

жувањето , на начин утврден во член 98 и 99 од 
овој статут за задоволување на заедничките пот-
реби и интереси во рамките и преку Републич-
ката заедница, можат да се користат и средствата 
кои наменски се з д р у ж у в а а т или на друг начин ги 
обезбедуваат самоуправните и другите организации 
и заедници, општествено-политичките заедници, 
како и средствата од други извори. 

Ч л е н 103 
Средствата кои се з д р у ж у в а а т з а задоволување 

на заедничките потреби и интереси во рамките 
и преку Републичката заедница се утврдуваат со 
биланс на средствата, конечниот износ на сред6-
ствата и нивниот распоред и користење се утвр-
дуваат со з а в р ш н и сметки. 

Средствата за непокриените расходи по з а в р ш -
ната сметка се обезбедуваат во согласност со З а -
кон и посебна спогодба. 

Член 104 

Републичката заедница на учесниците во здру-
ж у в а њ е т о редовно ќе им поднесува извешта ј за 
користењето на здружените средства. 

VIII. ОДНОСИ Н А Р Е П У Б Л И Ч К А Т А З А Е Д Н И Ц А 
СО О П Ш Т Е С Т В Е Н О - П О Л И Т И Ч К И Т Е И ДРУГИ 

З А Е Д Н И Ц И И О Р Г А Н И З А Ц И И 

-Член 105 
Во извршувањето на своите задачи, Републич-

ката заедница, во согласност со Закон, соработува 
со Собранието на СР Македонија и органите на 
општествено-политичките организации и заедници и 
самоуправните интересни заедници во Републиката , 
особено во уредувањето на односите и заедничките 
интереси во плановите и програмите за разво ј на 
општествената з аштита на децата со општествените 
планови на Републиката ; создавањето услови за 
рамномерен регионален разво ј и унапредување на 
општествената заштита на децата на територијата 
на Републиката . 

Ч л е н 106 
Во остварувањето на соработката со општин-

ските заедници и другите основачи, Собранието на 
Републичката заедница за сите п о в а ж н и п р а ш а њ а 
и4 проблеми прибавува мислење и предлози од соб-
рани јата на општинските заедници и другите ос-
новачи,. а особено: 

— Самоуправната спогодба за основите на п л а -
нот за разво ј на Републичката заедница за опш-
тествена заштита на децата ; 

— среднорочниот план за разво ј на опште-
ствената заштита на децата; 

— среднорочните и годишните програми за р а з -
вој на организирани облици на општествената 
з аштита на децата кои се остваруваат во рамките 
и преку Републичката заедница; 

— нацртите и предлозите на 'Самоуправната 
спогодба за з д р у ж у в а њ е во Републичка заедница 
и Статутот на Републичката заедница; 

— општествени договори и самоуправни спогод-
би со кои се остваруваат заеднички потреби и и н -
тереси во областа на општествената заштита на 
децата к а к о поширока солидарност во Републиката ; 
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— здружување на средства за солидарно за-
доволување на заедничките потреби и интереси во 
областа н а . општествената заштита на децата во 
Републичката заедница. 

Член 107 

Републичката заедница, за извршување на за -
дачите од интерес за развојот и унапредувањето на 
општествената заштита на децата, соработува и 
може да се здружува со републичките и покраин-
ските заедници за општествена заштита на де-
цата на територијата на СФРЈ. 

IX. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА 
РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 106( 
Заради обезбедување јавност во работењето, 

Републичката заедница презема мерки работните 
луѓе и граѓаните, организациите на здружен труд, 
другите самоуправни организации и заедници, опш-
тествено-политичките и другите организации да би-
дат постојано информирани за работата и проб-
лемите во областа на општествената заштита на 
децата, за предлог-одлуките и другите општи акти, 
како и за донесување одлуки и општи акти и за 
таа цел ги користи јавните средства за инфор-
мирање, публикации и слично. 

Член 109 
Органите на Републичката заедница се грижат 

печатот и другите средства за јавко информирање 
да бидат навремено известени за работата на Ре-
публичката заедница, да им се обезбеди навремен 
увид во материјалите изготвени за седниците на 
Собранието и неговите органи и тела. 

Член НО 
За известување на јавноста Републичката за-

едница издава гласило. 
За јавноста во работата на Републичката за -

едница се грижи претседателот на Собранието. 

Член 111 
Во одредени случаи заради информирање на 

пошироката јавност претседателот на Собранието 
може да одржи конференција за печатот, на која 
се повикуваат претставниците на средствата за јав-
но информирање (печатот, радиотелевизијата и дру-
ги). ' 

Член 112 
Начинот на остварување на , јавност во рабо-

тата на Собранието, Извршниот одбор и другите 
тела на Собранието поблиску се уредуваат со Де-
ловникот за работа на Собранието. 

Член 113 
Статутот и другите самоуправни општи акти, кои 

се од општ интерес за корисниците и пошироката 
јавност, се објавуваат во „Службен весник на СР 
Македонија", а останатите општи акти во. гласи-
лото на Републичката заедница. 

Член 114 
Собранието на Републичката заедница може да 

одлучи одделни акти, извештаи за работа на орга-
ните, телата на Собранието и работната заедница 
во Републичката заедница да се објават во посебни 
публикации на македонски јазик и на јазиците на 
народите и народностите. 

X. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

Член 115 
Републичката заедница врши подготовки за од-

брана и општествена самозаштита, во согласност 
со плановите за одбрана и општествена самозаш-
тита. 

Носител на одбранбените подготовки и подго-
товките за општествена самозаштита е Собранието. 

Член 116 
Собранието, во согласност со постојните про-

писи од областа на народната одбрана и општес-
твената самозаштита, донесува Правилник за ор-
ганизација и спроведување на подготовките за на-
родна одбрана и Правилник за определување и 
заштита на тајните податоци за народната одбрана 
и другите акти од областа на одбраната. 

Самоуправните општи акти на Републичката 
заедница од став 1 од овој член се донесуваат во 
согласност со плановите за народна одбрана на оп-
штествено-политичката заедница. 

Член 117 
Општествената самозаштита во Републичката 

заедница се организира и остварува заради заш-
тита на социјалистичкиот самоуправен систем, з аш-
тита на самоуправувањето и самоуправните права 
на работните луѓе, и граѓаните, заштита на оп-
штествениот имот, развивање на дисциплината и 
социјалистичкиот морал, заштитата на интересите 
на Републичката заедница и извршување на об-
врските на органите на Републичката заедница и 
работната заедница. 

Член 118 
Финансиските средства, потребни за извршу-

вање на работите од народната одбрана и општес-
твената самозаштита, ги обезбедува Републичката 
заедница. 

Член 119 
За вршење на определени работи од народната 

одбрана Собранието именува Комисија за народна 
одбрана. 

Член 120 
Начинот на остварувањето на народната од-

брана и општествена самозаштита поблиску се 
уредува со Правилникот за народна одбрана и оп-
штествена самозаштита. 

XI. РАБОТНА ЗАЕДНИЦА 

Член 121 
Во Републичката заедница за вршење на ад-

министративно-стручните, финансиските, помошни-
те и на нив слични работи се основа работна за -
едница. 

Одделни аналитичко-стручни, студиски и дру-
ги работи утврдени со програмата за работа на 
Републичката заедница со договор мозјшт да би-
дат доверени на соодветна научна и стручна ор-
ганизација на здружен труд. 

Член 122 
Внатрешната организација и систематизација 

на работната заедница поблиску се уредува со 
Правилникот за уредување и систематизирање на 
работите и работните задачи на работната заед-
ница. 

Член 123 
Меѓусебните права, обврски и одговорности на 

Републичката заедница и работниците на работ-
ната заедница се уредуваат со самоуправна спо-
годба. 

Со самоуправната спогодба од претходниот став 
особено се уредува: 

1. видот на работите што треба да ги врши 
работната заедница; 

2. износот на средствата за извршување на ра-
ботите и работните задачи утврдени во Статутот; 

3. основите и мерилата за стекнување на до-
ходот на работниците; 

4. овластувањата на работната заедница во пог-
лед на управувањето и користењето на средствата 
во врска со извршувањето на нејзината работа; 

5. структурата на работните места и к в а л и ф и -
кационата структура на кадрите на работната за-
едница; 
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6. начинот на остварувањето на правата и дол-
жностите на работоводниот орган на работната за -
едница и 

7. начинот на решавање на меѓусебните спо-
рови и други прашања од меѓусебен интерес. 

ХИ. ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТИ АКТИ И 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

СТАТУТОТ 

1. Донесување на општи акти 

Член 124 
Општи акти на Републичката заедница се: 
1. Статутот на Републичката заедница; 
2. општествените договори; 
3. самоуправните спогодби; 
4. плановите за развој ; 
5. правилниците; * 
6. деловниците; 
7. одлуките и упатствата. 
Републичката заедница може да донесе и дру-

ги самоуправни општи акти за остварување на 
своите работи и задачи. 

Член 125 
Статутот и другите општи акти ги донесува 

Собранието на начин и по постапка утврдени со 
Закон и овој статут. 

Член 126 
Извршниот одбор ја утврдува основата на под-

готвување нацртот на општиот акт. 
Извршниот одбор го утврдува нацртот на оп-

штиот акт, како и начинот и роковите за изјасну-
вање по него. 

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

Извршниот одбор е должен да даде образло-
жение зашто не усвоил одредени предлози и мис-
лења дадени во нацртот на општиот акт. 

2. Изменување и дополнување 
на Статутот 

Член 127 
Предлог за изменување и дополнување на Ста-

тутот можат да поднесат: 
1. секој делегат на Собранието, по овластува-

ње на делегатската единица од каде е делигиран; 
2. Извршниот одбор на Собранието; 
3. секој основач на Републичката заедница. 
За предлогот за изменување и дополнување на 

Статутот одлучува Собранието. 

Член 128 
Начинот и постапката за изменување и допол-

нување на Статутот е истоветен со постапката за 
донесување на општите акти на Републичката за -
едница. 

Член 129 
Со денот на влегувањето во сила на овој ста-

туа Престануваат да важат : 
1. Статутот на Републичката самоуправна ин-

*ѓервсна заедница за општествена заштита на де-
цата, донесен на седницата на Собранието на 29. 
IV. 1974 година, број 112; 

2. Статутот на Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита на де-
цата, донесен, на седницата на Собранието од 21. XI. 
1980 година број 787/1; 

3. Одлуката за изменување и дополнување на 
Статутот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата, до-
несена на седницата на Собранието од 24. VI. 1974 
година, број 08-161/4; 

4. Статутарната одлука за организацијата, де-
локругот и 'самоуправувањето на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, донесена на седницата на Собра-
нието од 13. III 1978 година, број 132/7. 

Член 130 
Овој статут влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето на Одлуката за потврдување 
на овој статут од страна на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија во „Службен , 
весник на СРМ". 

Бр. 783/4 
29 октомври 1981 година 

Скопје 
Претседател на Собранието, 

Емине Адеми, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е Заведен спор за развод на 
брак по тужбата на тужителот Јовановски Љупчо 
од Скопје, со стајн на ул. „Димо Хаџи Димов" бр. 
136, против тужената Јовановска Милка, порано од 
Скопје а сега со непозната адреса на живеење во 
Австралија. 

Се повикува тужената Јовановска Милка да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок да ја достави 
својата сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужената не се јави во рок од 30 
дена ќе и биде одреден привремен старател кој ќе 
ги застапува нејзините интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје И — Скопје, П. бр. 
3026/82 (116) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот" суд во Тетово во тек е по-
стапката за развод на брак по тужба на тужител— 
ката Хурије Џемил ова Мехмети од Тетово, ул. 
„И. Р. Лола" бр. 18, против тужениот Дануш Алиов 
Мехмети од Тетово, а сега со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Дануш Алиов Мехмети 
да се јави во Општинскиот суд — Тетово, во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот, или пак да 
одреди свој полномошник кој ќе ги штити него-
вите интереси пред судот. 

Доколку ВО овој рок не се јави или не одреди 
полномошник судот ќе му одреди привремен ста-
рател преку Центарот за социјални работи во Те-
тово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1512/82. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост на подвижни работи по тужбата на 
Реџије Емурлаи од е. Требош, против тужениот 
Махир Шабан Шабани од е. Челопек — Тетово, а 
сега со непозната адреса во Швајцарија . 

Се повикува тужениот Махир Шабани од е. 
Челопек, а сега на работа во Швајцарија , да се 
јави на Општинскиот суд — Тетово во рок од 39 
дена од објавувањето на огласот или во истиот 
рок да одреди полномошник кој ќе го застапува 
во текот на постапката. Доколку не се јави на су-
дот ниту одреди полномошник преку Центарот за 
социјална работа — Тетово ќе му биде поставен 
привремен старател кој ќе го застапува до окончу-
вањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1347/82. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за злоупотреба на право по тужбата на ту-
жите^ката Кираца, вд. Стојанова Стојчевска од 
е. Рогачево, против тужените Стојчевски Борис и 
Стојчевски Богоја, два јцата од е. Ротачево од кои 
второтужениот Стојчевски Богоја од село Рогачево 
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е сега на привремена работа во Англија, со не-
позната адреса. Вредноста на спорот неопределена. 

Бидејќи тужениот Стој невски Богоја е со не-
позната адреса во Англија, се повикува во рок од 
30 дена по објавувањето на огласот да одреди свој 
полномошник или да се јави лично во судот. До-
колку во определениот рок не се јави ќе му биде 
поставен привремен старател преку Центарот за 
социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1430/82. 

Пред овој суд се води граѓанска парница од 
тужителот Славе Серафимовски од е. Теарце, про-
тив тужениот Рамадан Лаки од е. Теарце, а сега 
на привремена работа во Германија. 

Бидејќи тужениот Рамадан Лаки е со непоз-
нато место на живеење во Германија, се повикува 
да се јави на судот, како и секој оној што ја знае 
неговата адреса да ја соопшти на судот. Во спро-
тивно ќе му биде поставен привремен старател 
кој ќе се грижи за неговите права во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1121/82. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за штета по тужбата на тужителот Баки И. 
Аслан од е. Г. Речица, против тужениот Каримани 
Садик од е. Г. Речица. Вредност на спорот 25.000 
н. динари. 

Бидејќи тужениот Каримани Абдуламит од е. 
Голема Речица сега се наоѓа на привремена работа 
во Австрија, со непозната адреса, се повикува во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да од-
реди свој полномошник или да се јави лично пред 
судот. Во колку во определениот рок не се јави 
ќе му биде поставен привремен старател преку 
Центарот за социјални работи — Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1710/82. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Во текот на 1942 година А ф а з Сејфула, земјо-
делец од Куманово како болен во Скопската 
болница, бил испратен на лекување во болницата 
во Куманово и се смета дека на 3. XII. 1942' година 
умрел но не бил предаден на семејството. Истиот 
бил роден на 1. I. 1915 година. 

Согласно чл. 79 од Законот за вонпарничната 
постапка се повикува А ф а з Сеј фула од Куманово, 
доколку е жив, или некој знае за него дека е ж и в 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ" и „Службен лист 
на СФРЈ", да се јави во Општинскиот суд во К у -
маново, бидејќи против него е покрената постапка 
за докажување на смртта. Доколку во погоре наве-
дениот рок не се јави, и никој не пријави дека е 
жив, погоре наведената дата ќе се смета за ден 
на неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Куманово, Р. бр. 690/81. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 769 од 28. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-517-1-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на називот и дејноста на 
Здравствениот дом На Скопје, ,Н. Сол. О. на ООЗТ 
— Скопје, ул. „Цветан Димов" бб, ООЗТ Служба 
за итна медицинска помош и домошна посета — 
Скопје, булевар „Партизански одреди" бб, со след-
ните податоци: Досегашниот назив на ООЗТ Служ-
ба за итна медицинска помош и домашна посета 
— Скопје, се менува, така што во иднина ќе гласи: 
Здравствен дом на Скопје, Н. Сол. О. на ООЗТ — 
Скопје, ул. „Цветан1 Димов" бб, ООЗТ Служба за 
итна медицинска помош, Н: Сол. О. — Скопје, бу-
левар „Партизански одреди" бб. 

Основни дејности: 
130120 — амбулатно-поликлиничка и диспанзер-

ска здравствена заштита. Опфатена е само дејнос-
та на итната медицинска помош; 

130159 — други видови здравствена заштита. 
Опфатени се сите видови здравствена заштита од 
дејноста на ООЗТ што не се напред предвидени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 769/82. (338) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 915 од 23. IX. 1982 година, е а регис-
тарска влошка бр. 1-1744-9-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основ,но 
воспитание и образование „Карпош", О.Сол.О., со 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ Основно училиште „Моша 
Пијаде" — Скопје, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник н а ООЗТ Методија Нов-
е в с к и , директор, без ограничување, а се запишува 
како нов застапник Томислав Стефановски, дирек-
тор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 915/82. (339) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 797 од 29. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1581-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на „Пламен" — монтажно-инсталатер-
ска задруга, Р.О. — Скопје, ул. „Велко Влаховић" 
бр. 18, кула III, Градски ѕид со следните подато-
ци: Се брише досегашниот застапник Петровски Б о -
рис, директор, без ограничување, а се запишува 
како нов застапник Стефковски Љупчо, в.д. ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 797/82. (340) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 468 од 31. V. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1372-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката самоуправна инте-
ресна заедница за општествена заштита на деца-
та,, Ц.О. — Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 14 со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Цветанка Филиповска, секретар, без ограни-
чување, а се запишува како Нов застапник Здрав-
ка Андоновска, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 468/82. (341) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 780 од 22. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-562-4-6-0 ја запиша во судски-
от регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Здравствената работна организа-
ција Градска општа болница „Моша Пијаде",, со 
ОО и ООЗТ — Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 53, 
ООЗТ Центар за продолжено лекување и рехаби-
литација „Кажановска Бања" , Ц.О. во К а ж а н о в -
ска Бања, Скопје, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник на ООЗТ д-р Димитар Рог-
лев, директор, а се запишува к а к о нов застап-
ник д-р Благоја Милошевски, директор, без ог-
раничз^вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 780/82. (342) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 771 од 28. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-517-17-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирањето 
,на Здравствен дом на Скопје со Н. Сол. О. на 
ООЗТ, ул. „Цветан Димов" бб.— Скопје, ООЗТ З а -
води за превентивна медицина со Н. Сол. О., ул. 
„Пролет" бр. 4 — Скопје. 
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Пренотацијата на одлуката за организирање на 
ООЗТ е запишана во судскиот регистар со реше-
нието Фи. бр. 237/82 од 25. V. 1982 година. 

Основни дејности: 
130111 — здравствено-просветна дејност; 
130112 — санитарна заштита; 
130120 — амбулантно-поликлиничка и диспан-

зерска здравствена заштита. Не е опфатена брза 
помош; 

130159 — други видови здравствена заштита. 
Опфатена е дејноста во врска со контролата на 
загаденоста на човековата средина и лабораторис-
ки анализи. 

ООЗТ ги има сите овластувања во правниот 
промет со трети лица, освен оние кои со Самоуп-
равната спогодба за здружување на ООЗТ во ра-
ботна организација се пренесени на работната ор-
ганизација. 4 

За своите обврски во правниот промет со тре-
ти лица одговара со сите свои средства, 

За обврските на оваа ООЗТ во правниот про-
мет со трети лица, останатите ООЗТ одговараат 
неограничено солидарно. 

За обврските на работната организација и об-
врските на останатите ООЗТ, во состав на Работ-
ната организација, оваа ООЗТ одговара неограни-
чено солидарно. 

Лице овластено за застапување е д-р Георги 
Панов, в.д. претседател на колегијалниот работо-
воден орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 774/82. (344) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 774 од 28. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-517-15-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирање-
то на Здравствениот дом на Скопје, Н. Сол. О. на 
ООЗТ — Скопје, ул. „Цветан Димов" бб, ООЗТ за 
примарна здравствена заштита „Кисела Вода" со 
Н. Сол. О., ул. „Димитар Чуновски" бр, 9 — Скопје. 

Пренотацијата на одлуката за организирање на 
ООЗТ е запишана во судскиот регистар со реше-
нието Фи. бр. 235/82 од 25. V. 1982 година. 

Основни дејности: 
130120 — амбулантно-поликлиничка и диспан-

зер ска здравствена заштита. Не е опфатена брзата 
помош; 

130140 — стоматолошка здравствена заштита; 
130159 — други видови здравствена заштита, 

лабораториски анализи и сите други видови зд-
равствена заштита од дејноста на ООЗТ што не се 
напред предвидени. 

ООЗТ ги има сите овластувања во правниот 
промет со трети лица, освен оние кои со Самоуп-
равната спогодба за здружување на ООЗТ во Р а -
ботната организација се пренесени на Работната 
организација. 

За своите права во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства. 

За обврските на оваа ООЗТ во правниот про-
мет со трети лица останатите ООЗТ одговараат не-
ограничено солидарно. 

За обврските на Работната организација и об-
врските на останатите ООЗТ во состав на работ-
ната организација оваа ООЗТ одговара неогра-
ничено солидарно. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е 
д-р Живорад Бошнаковски, в.д. управник, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
774/82. (344) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 770 од 28. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-517-16-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар организирањето и конституирање-
то на Здравствен дом на Скопје, со Н.Сол.О. на 

ООЗ^Ѓ, ул. „Цветан Димов" бб — Скопје, ООЗТ за 
примарна здравствена заштита „Карпош", Н.Сол.О., 
ул. „Пробиштипска" бб — Скопје. 

Пренотацијата на одлуката за организирање 
на ООЗТ е запишана во судскиот регистар со ре-
шението Фи. бр. 236 од 25. V. 1982 година. 

Основни дејности: 
130120 — амбулантно-полиќлиничка и диспан-

зерска здравствена заштита. Не е опфатена брза-
та помош. 

130140 — стоматолошка здравствена заштита; 
130159 — други видови здравствена заштита; 

лабораториски анализи и сите видови здравстве-
на заштита од дејноста на ООЗТ што не се напред 
наведени. 

ООЗТ ги има сите овластувања во правниот 
промет со трети лица, освен оние кои со Самоуп-
равната спогодба за здружување на ООЗТ во Р а -
ботната организација се пренесени на Работната 
организација. 

За своите права во правниот промет со трети 
лица одговара со сите свои средства. 

За обврските на оваа ООЗТ во правниот про-
мет со трети лица останатите ООЗТ одговараат 
неограничено солидарно. 

За обврските ,на Работната организација и об-
врските на останатите ООЗТ во состав на Работ-
ната организација оваа ООЗТ одговара неограни-
чено солидарно. 

Лице овластено за застапување на ООЗТ е д-р 
Миодраг Сајковски, , в.д. управник, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 770/82. (345) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 918 од 30. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1585-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената-проширување на дејнос-
та на Земјоделската задруга „МЕДИТЕРАН", Р.О. 
— е. Моин — Гевгелија со следните податоци: 

Досегашната дејност На задругата се проши-
рува со следната споредна дејност: 

— живинарство; 
— продажба на големо и мало на земјоделски 

производи од сопствено производство и производ-
ство од здружените земјоделци и кооперанти. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 918/82. (330) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. 827 од 27. IX. 1982 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1771-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањетр на Гра-
дежно-занаетчиската задруга „БРЕГАЛНИЦА". Р.О. 
— Ѓорче Петров — Скопје, ул. „Радушка" бб. 

Задругата е основана со Самоуправната спо-
годба за здружување н а задругарите од 20. II. 1982 
година. 

Основачи на задругата се: Зафирова Зора од 
Ѓ. Петров, ул. „29 Ноември" бр. 111, л.к. бр. 
43181—СВР—Скопје; Стојков Горѓи — Скопје, К а р -
пош % зграда А-8, влез I, стан 5, л.к. 42885—СВР 
—Скопје; Ристов Тоде, ул. „Радушка" бб — Скоп-
је, л.к. бр. 41329—СВР—Скопје; Андевски Страхил 
Стојан, ул. „Маршал Тито" бр. 40 — Ѓ. Петров, л.к. 
бр. 36691—СВР—Скопје; Николов Ванчо, ул. „Ра-
душка" бр. 7 — Ѓ. Петров, л.к. бр. 46829—СВР— 
Скопје; Иванова Сузана, ул. „Париска Комуна" бр. 
8 — Скопје, л.к. бр. 20090—СВР—Скопје; Накова 
Љиља, ул. „Трифун Бузов" бр. 105 — Скопје, л.к. 
бр. 390067—СВР—Скопје; Манасиев Цветко од Ско-
пје, ул. „Радушка" бб, л.к. бр. 34922—СВР—Скопје; 
Наков Тодор од Скопје, ул. „Трифун Бузев" бр. 
105, л.к. бр. 390068—СВР—Скопје; и Асен Диоиисов, 
ул. „Трифун Бузов" бр. 105 — Скопје, л.к. бр. 
468320-—СВР— Скопје. 

Основни дејности: 
— ѕидарска и фасадерска; 
— гипсарска и штукомермерска; 
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— паркетарска; 
— молеро-фарбарска; 
— изолатерска. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во свое име и за своја сметка. ( 

За своите обврски во правниот промет со тре-
ти лица, задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата во правниот промет 
со трети лица задругарот-основач на задругата од-
говара во висина на здружениот влог кој изнесува 
3.000 динари. 

Лице овластено за застапување е Накова Љ и -
ља, в.д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 827/82. (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 755 од .15. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1531-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница ,на станувањето, Ц.О. — Дебар со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Исмет Марсовски, секретар, без ограничување, 
а се запишува како нов застапник Трпе Алексос-
ки, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 755/82. (332) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 783 од 3. VII. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1424-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заедницата за вработување, Ц.О. 
— Кичево*;, „Булевар ослободување" бр. 11 со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Тра јко Божиновски, секретар, без ограничу-
вање, а се запишува како нов застапник Младен 
Китаноски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 783/82. (333) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 303 од 20. IX. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1768-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
водостопанство, Ц.О. — Кавадарци, ул. „Илинден-
ска" бр. 26. 

Општинската самоуправна интересна заедница 
е основана со Самоуправната спогодба од 40 осно-
вачи. 

Основни дејности: 140212-СИЗ од областа на 
водостопанството. 

Во правниот промет со трети лица СИЗ иста-
пува во свое име и за своја сметка, а во рамки-
те на овластувањава утврдени со Самоуправната 
спогодба за основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица СИЗ одговара со сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Касапинов 
Киро, претседател, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 303/82. (334) 

Врз основа на член 43 од Законот за судовите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ" 
број 41/75), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на постојани судии на Ос-

новниот суд на здружениот труд во Скопје и тоа: 
— двајца судии со седиште во Титов Велес; и 
— двајца судии со седиште во Гостивар. 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите ОД 

член 36 од Законот за судовите на здружениот 
труд, треба да поднесат пријави до Собранието на 
СРМ — Комисија за прашања на изборите и име^ 
нувањата во рок од 30 дена од денот на објаву-
вањето. 

КОМИСИЈА ЗА П Р А Ш А Њ А Т А НА ИЗБОРИТЕ 
И ИМЕНУВАЊАТА , 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 
681. Одлука за помилување на осудени лица 849 
682. Одлука за работите што Управата ќе ги 

врши за потребите на републичките ор-
гани и организации и за определување 
на денот за почнување со работа на 
Управата — — — — — — — — 849 

683. Решение за разрешување директор на 
Републичката управа за прашањата на 
борците и воените инвалиди во Репуб-
личкиот комитет за здравство и соци-
јална политика — — — — — — 850 

684. Решение за разрешување [помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за информации — — — — — — 850 

685. Решение за разрешување советник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за меѓународни односи — — — — — 850 

6861. Решение за разрешување виши совет-
ник во Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македо-
нија — — — — — — — — — 850 

687. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ј у У. бр. 26/81 од 5 ноември 1981 година 850 

688. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 92/82 од 11 ноември 1982 година 851 

689. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 141/82 од 30 септември 1982 го-
дина — — — — — —I — — — 851 

690. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 171/82 од 11 ноември 1982 година 852 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
СКОПЈЕ 

319. Решение за распишување на дополни-
телни избори и за определување денот . 
на одржувањето на дополнителните из-
бори за делегат во Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на де-
цата — — — — — — — — - г 853 

320. Одлука за формирање на Комисија за 
жалби против решенијата за остварува-
ње додаток на децата донесени во прв 
степен — — — — — — — — — 853 

321. Самоуправна спогодба за здружување 
во Републичка самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата — — — — — — — — — 853 

322. Статут на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заш-_ 
тита на децата — — — — — — — 800 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Но-
ември" бр. 10-а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка 

број 40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


