
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ“ излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Среда, 25 март 1987 
С к о п ј е 

Број 10 Год. XLIII 

Аконтацијата за 1987 година изнесу-
ва 5.800 динари. Овој број чини 300 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

181. 
Врз основа на член 95-а од Законот за патишта 

(„Службен весник на СРМ“, бр. 15/80, 26/80 и 18/82), 
Извршниот совет .на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА 
НА ПОСЕБНИОТ НАДОМЕСТОК ШТО СЕ ПЛАЖА 

ЗА ДРУМСКИТЕ MOTOPHPI ВОЗИЛА 

Член 1 
Во Одлуката за висината на посебниот надомес-

ток што се плаќа за друмските моторни возила 
(„Службен весник на СРМ“, бр. 14/86), во член 2, 
став 1 во точката 1 бројот „250,00" се заменува со 
бројот „600,00", а во точка 2 бројот „40,00" со бро-
јот „100,00". 

Член 2 
Оваа одлука вле1ува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република .Македонија“. 

Бр. 23-401/6 
20 март 1987 година 

Скопје 
Потпретседател 

“на Извршниот совет, 
Васил Влашки, с. р. 

182. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, по одржаната јавна расправа, на седницата 
од 24 декембри 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Медицинскиот фа-
култет во Скопје за оценување уставноста на член 
297 став 2, з, 6 и 7 од Законот за насоченото обра-
зование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85). 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,„Службен весник 
на СРМ“. 

3. Медицинскиот факултет во Скопје поведе пос-
тапка пред Уставниот суд на Македонија за оцену-
вање уставноста на законските одредби означени во 
точката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот, со оспорените законски одредби на вонредни-
те професори и на доцентите, кои во согласност со 
поранешните прописи се здобиле со тие звања врз 
основа на хабилитација, им е одземено веќе стекна-
тото право редовно да напредуваат, а на асистентите 
да бидат неограничено преизбирани Поради тоа, тие 
одредби, според наводите во предлогот, не се во сог-
ласност со член 262 став 1 и 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија, затоа што имаат повратно дејство, а при 
донесувањето на Законот не е утврден општиот инте-
рес за такво нивно дејство. 

4. Собранието на СР Македонија, во одговор 
на наводите во предлогот, го достави Мислењето 
на Законодавно-правната комисија на Собранието на 
СР Македонија, според кое оспорените одредби од 
став 2 и 3 на член 297 од Законот за насоченото 
образование не се во согласност со член 262 од 
Уставот на СР Македонија затоа што имаат поврат-
но дејство, а при донесувањето на Законот не е 
утврден општиот интерес тие одредби да имаат так-
во дејство. Меѓутоа, во поглед на оспорените одред-
би од став 6 и 7 на член 297, Законодавно-правната 
комисија смета дека тие не се во несогласност со 
Уставот на СР Македонија, а се мотивирани од спе-
цифичниот карактер на дејноста што ја остваруваат 
асистентите, како и од потребата да се врши селек-
ција односно да се задржуваат оние кадри кои по-
кажуваат способност за научно-истражувачка и обра-
зовно-воспитна работа. 

5. На јавната расправа Судот утврди дека во 
Законот за насоченото образование, покрај другото, 
се утврдени и условите што треба да ги исполну-
ваат кандидатите за избор во наставно-научните и 
соработничките звања во организациите за високо 
образование. Според член 154 од овој закон, во нас-
тавно-научните звања доцент, вонреден професор и 
редовен професор можат да бидат избрани лица кои, 
покрај другите услов,и, треба да имаат и соодветен 
докторат на науки. Во звањето асистент, според член 
158, може да биде избран кандидат кој, покрај дру-
гите услови, има завршено магистратура или специ-
јализација. Притоа, асистентите можат да бидат пре-
избирани во тоа звање три пати, а само асистентите 
кои се здобиле со научен степен доктор на науки 
можат да бидат преизбирани во тоа звање неограни-
чено (член 165 став 4). 

Хабилитацијата, како услов за избор во настав-
но-научно или соработничко звање, Законот за на-
соченото образование не ја предвидува. 

Оспорените законски одредби се наоѓаат во пре-
одните и завршните одредби на Законот и со нив 
се уредени прашањата во врска со изборот во нас-
тавно-научни и соработнички звања на затечените 
наставници и соработници, кои не ги исполнуваат 
условите предвидени во Законот за насоченото обра-
зование, а се избрани во соодветни звања според 
поранешните прописи. Така, според оспорените став 
2 и з на член 297, наставниците кои се здобиле, а 
тоа значи кои се избрани во звањето вонреден про-
фесор по пат на хабилитација или според член 99 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), како и оние кои се 
здобиле, а' тоа значи кои се избрани во звањето до-
цент.- по пат на хабилитација не можат да напре-
дуваат доколку не ги исполнуваат условите предви-
дени со овој закон. 

Според оспорениот став 6 на овој член од За-
конот, затечените асистенти имаат право да бидат 
преизбирани во затеченото звање, три пати по вле-
гувањето во сила на овој закон. Според оспорениот 
став 7. пак, лицата кои се здобиле со звањето асис-
тент, а имаат завршено постдипломски студии за 
специјализација имаат право да бидат преизбирани 
и да го задржат тоа звање најдолго шест години 
по влегувањето во сила на овој закон. 
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Судот утврди дека и до донесувањето на Зако-
нот за насоченото, образование, услов за избор во 
наставничко звање, по правило, бил докторатот на 
науки, а дека хабилитацијата била предвидена како 
исклучок и тоа само до влегувањето во сила на За-
конот за високото образование од 1974 година. От-
тогаш, хабилитацијата како можност за избор во 
наставнички звања е предвидена само во преодните 
законски одредби. 

Во поглед на соработничките звања, Судот утвр-
ди дека до донесувањето на Законот за насоченото 
образование звањето асистент можеше да биде за-
вршно звање. 

6. Согласно член 262 став 1 од Уставот на СР 
Македонија, законите, другите прописи и општите 
акти не можат да имаат повратно дејство. Според 
ставот 2 на овој член, со закон може да се опре-
дели одделни негови одредби, ако тоа го бара оп-
штиот интерес утврден при донесувањето на зако-
нот, да имаат повратно дејство. 

Според мислењето на Судот, одделни одредби 
од законот имаат повратно дејство само во случај 
кога поинаку ги уредуваат правните односи наста-
нати и завршени до неговото влегување во сила. 
Според изнесената фактичка и правна состојба на 
работите, Законот за насоченото образование со ос-
порените одредби тоа не го прави. Оспорените од-
редби од законот се преодни и како та;кви само за 
иднина ги решаваат затечените случаи на наставно-
научните и соработничките звања здобиени според 
поранешните прописи. Притоа, со нив се почитува 
затекнатата состојба на тој начин што не се овоз-
можува повторен избор на наставници во истото зва-
ње, а за асистентите, пак, е оставен рок “за усогла-
сување со условите предвидени со овој закон. Само 
напредувањето на доцентите и вонредните професо-
ри, кои се здобиле со звањата по пат на хабилита-
ција, оспорените одредби не го допуштаат, ако не 
се исполнети условите што овој закон ги пропи-
шува, а кои се поостри од претходните. Тоа, пак, 
според мислењето на Судот, на овие одредби не им 
дава повратно дејство, затоа што тие не се одне-
суваат на напредувања извршени до влегувањето во 
сила на Законот, туку за можни напредувања по 
неговото влегување во сила. Притоа, Судот смета 
дека, согласно член 50 став 1 од Уставот, законо-
давецот е овластен да го уредува начинот на оства-
рувањето на посебниот општествен интерес во оваа 
област и во тие рамки да ги пропишува, па и да 
ги поострува условите што треба да ги исполнуваат 
лицата кои 'ќе ја остваруваат Воспитно-образовната 
и научно-истражувачката работа во високото обра-
зование. 

Од друга страна, како што беше предвидено и 
порано, здобивањето со наставно-научно звање се 
врши по пат на избор за определено време со мож-
ност на повторен избор во истото или во повисоко' 
звање. Притоа, степенот доктор на науки, а порано 
и хабилитацијата се само еден од условите за избор 
во тие звања. Поради тоа, Судот смета дека пропи-
шаните услови за избор во соодветните звања се 
само законска можност за здобивање со тие звања, 
а не и „стекнато“ право. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека ос-
порените одредби од Законот за насоченото обра-
зование немаат повратно дејство и не се во несо-
гласност со член 262 став 1 и 2 од Уставот на СР 
Македонија, поради што одлучи како во точката 
1 на оваа одлука. 

У. бр. 198/85 
24 декември 19Ѕ6 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

183. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 21 ја-
нуари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 32 од Правилникот за 
основите, мерилата и критериумите за решавање на 
станбените потреби на работниците во Основната 
организација на здружениот труд „Исхрана“ во сос-
тав на Работната организација ,„Треска-Мебел" во 
Скопје донесен со референдум на 15 септември 1980 
година, во деловите каде е утврден бројот на бодо-
вите по сите предвидени основи. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во Основната организација на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 197/86 од 19 ноември 1986 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 32 од Правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука.- Постапката е поведена затоа што се 
постави прашањето за согласноста на оспорениот 
член од Правилникот со уставното начело на заем-
ност и солидарност утврдено во Оддел I I став 3 
алинеја 6 од Уставот на СР Македонија. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 32 
од Правилникот се утврдени основите за распредел-
ба на станови и станбени кредити и тоа: просечен 
месечен приход на семејството за кои се добиваат 
најмногу 10 бода; број на членови на семејството 
најмногу 10 бода, станбена пренаселеност најмногу 
9 бода; хронично заболени, работници и инвалиди 
најмногу 10 бода, работен стаж најмногу 10 бода, 
возраст 6 бода, учество во НОВ најмногу 5 бода и 
сложеност и одговорност при извршување на рабо-
тите и работните задачи најмногу 22 бода. Во член 
32 точка 3 се предвидени мерила по основот: пра-
вен основ за користење на стан (станбен статус). 
Така, по подосновот потстанар се добиваат 5 бода, 
за состанарот 4 бода, за корисникот на стан з бода, 
за носител на станарско право 2 бода и за сопстве-
ник на стан 1 бод. Од изнесената фактичка состојба 
произлегува дека по правниот основ за добивање 
стан во кој се предвидени подоснови кои ја изра-
зуваат социјално-економската положба на работни-
кот е утврден најмал. број бодови во однос на дру-
гите основи утврдени во Правилникот. 

5. Согласно член 42 од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 27/86) 
и член 463 од Законот за здружениот труд, само-
управно право е на работниците во основната орга-
низација на здружениот труд со самоуправен општ 
акт донесен на референдум да ги утврдат основите 
и мерилата за распределба на станови. Притоа тие 
мерила не смеат да го повредуваат уставното наче-
ло на заемност и солидарност утврдено во Оддел 
I I став з алинеја 6 од Уставот на СР Македонија. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со 
член 32 е обезвреднета станбената положба на ра-
ботниците во однос на другите основи кои имаат 
доминантно влијание, Судот утврди дека делот во 
кој е утврден бројот на бодовите по сите основи 
не е во согласност со уставното начело на заемност 
и солидарност. 

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

У. бр. 197/86 
21 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 
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184. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седмицата одржана на 4 
февруари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката донесена од Соби-
рот на работната заедница во Основното училиште 
„Маршал Тито“ село Лабуништа — општина Струга, 
на 14 мај 1986 година, составен дел на Правилникот 
за распределба на чистиот доход и на средствата 
за лични доходи и заедничка потрошувачка на ра-
ботниците во означеното Основно училиште, доне-
сен од работниците со референдум одржан на 23 
јули 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,„Службен весник 
на СРМ“ и во означеното училиште на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 140/86 од 5 ноември 1986 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. 
Постапката е поведена затоа што се постави праша-
њето за нејзината согласност со член 22 и 23 од 
Уставот на СР Македонија и нејзината спротивност 
со член 126, член 127, член 129 став 3 и член 463 
од Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Сз^дот утврди дека оспорената 
Одлука која е составен дел на Правилникот е до-
несена од Собирот на работните луѓе во училиште-
то на 14 ма ј 1986 година. Во 'оваа Одлука без да се 
утврдени мерила по предвидените основи во Пра-
вилникот, утврден е бројот на бодовите за секој 
вид работи односно работни задачи во фиксен из-
нос. Притоа, за наставниците со виша стручна 
подготовка кои изведуваат предметна и одделенска 
настава се предвидени поголем број бодови во од-
нос на наставниците во одделенска настава со сред-
на стручна подготовка. 

5. Според член 463 од Законот за здружениот 
труд работниците во основната организација со ре-
ферендум одлучуваат, меѓу другото и за основите 
и мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи и за заедничка потрошувачка на работниците. 

Со оглед на тоа што оспорената Одлука е доне-
сена од страна на Собирот на работните луѓе, а не 
на референдум, судот утврди дека таа е во спротив-
ност со член 463 од Законот за здружениот труд, 
поради што Судот одлучи да ја укине. 

6. Исто така, Судот утврди дека означената Од-
лука не содржи мерила по предвидените основи во 
Правилникот за утврдување на придонесот на работ-
ниците во работата, туку само број на бодови во 
фиксен износ, поради што Судот смета дека и по 
овие основи не е во согласност со член 22 и член 
23 од Уставот на СР Македонија и дека е во спро-
тивност со член 126. член 127 и член 129 став 3 
од Законот за здружениот труд. 

7. Во поглед на предвидувањето помал број на 
бодови на наставниците во одделенска настава со 
средна стручна подготовка во однос на наставни-
ците со виша стручна подготовка, кои исто така вр-
шат работи и работни задачи во одделенска настава, 
претпоставка е, Судот смета дека работникот со по-
висока стручна х подготовка дава поголем придонес 
и со поголем успех ги извршува работите односно 
работните задачи од работникот кој работи на исти 
работи односно работни задачи, а има пониска стру-
чна подготовка. Заради тоа утврдувањето помал број 
бодови за работниците со пониска стручна подго-
товка, само по основот сложеност, не е несогласно 
со член 22 и член 23 од Уставот на СР Македонија 
и не е спротивно со член 126, член 127 и член 
129 став 3 од Законот за здружениот труд. Меѓутоа, 
со оглед на тоа што во означената Одлука ова на-
малување на бодови на работниците со пониска 

стручна подготовка се врши по сите основи и во 
фиксен износ од вкупниот број на бодови, Судот 
смета дека и заради тоа одлуката не е во соглас-
ност односно е во спротивност со наведените од-
редби од Уставот на СР Македонија и Законот за 
здружениот труд. 

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

У. бр. 140/86 
4 февруари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

185. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 
февруари 1987 година, донесе -

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот . труд во Битола' за оценување уставнос-
та и законитоста на членовите 23 до 39 од Правил-
никот за решавање на станбените прашања на ра-
ботниците во Основната организација на здруже-
ниот труд „Даме Груев“ во село Српци, во состав 
на ЗИК „Педагошка“ во Битола, донесен со рефе-
рендум на 25 февруари 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означената Основна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд -во Бито-
ла поднесе предлог за оценување законитоста на 
членовите 23 до 39 од актот означен во точката 1 
на оваа одлука. Според наводите во предлогот ос-
порените членови од Правилникот не се во соглас-
ност со член 42 од Законот за станбени односи за-
тоа што наместо да се определат бодови според 
утврдените основи во Правилникот, вреднување на 
секој основ се вршело во проценти. 

4. На седницата Судот утврди дека во делот 
V (членовите 23 до 39) од Правилникот се утврдени 
критериумите за решавање на станбените потреби на 
работниците поделени на основни и дополнителни 
критериуми. Основни критериуми се станбената по-
ложба на работникот, работниот придонес и“ работ-
ниот стаж, а дополнителните критериуми се матери-
јалната положба, здравствената положба, учеството 
во НОВ и семејната положба, Потоа, за сите ос-
нови се предвидени мерила изразени во проценти. 
Така за станбениот статус од можните 100% бодови 
припаѓаат 35'0/о за најлоши станбени услови односно 
за работниците кои немаат никаков стан, 30% за 
работниците кои имаат несоодветен стан и 250/о за 
работниците кои живеат во станови со несоодветна 
големина според бројот на членовите на семејството. 
На ист начин се разработени и другите основи кои 
учествуваат со определен процент, односно работ-
ниот придонес учествува со 25'0/о од бодовите, работ-
ниот стаж со најмногу 15% и дополнителните крите-
риуми со 25% бодови. 

Од изнесената фактичка состојба произлегува 
дека наместо број на бодови по секоја од предви-
дените основи е утврдено процентуално учество на 
секој основ во можните 1000/о бода. 

5. Според член 42 став 2 од Законот за станбе-
ни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 32/73, 
14/75 и 27/86) давателот на станот на користење го 
дава станот на користење во согласност со самоуп-
равниот акт односно со општ акт за давање стан 
на користење со кои се уредуваат условите и начи-
нот на давање станови на користење. 
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Од изнесениве законски одредби произлегува де-
ка самоуправно право е на работниците да ги утвр-
дат основите и мерилата за утврдување на редот 
на првенство за доделување стан на користење, па 
во тие рамки тие се овластени да го утврдат и ви-
дот на мерилото. 

Со оглед на тоа што во член 23—39 од Пра-
вилникот се утврдени основи и мерила со кои може 
објективно да се утврдува редот на првенство за 
доделување стан, Судот утврди дека тие не се во 
несогласност со означените законски одредби. 

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

У. бр. 241/86 
4 февруари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

186. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата 
одржана на 22 јануари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 26 од Правилникот за 
организација и работење на постдипломските сту-
дии, донесен од Советот на Економскиот факул-
тет во Скопје, на седницата одржана на 17 септември 
1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означениот Факултет на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. 'Уставниот суд на Македонија, со Решение У. 
бр. 220/85 од 22 октомври 1986 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 26 од Правилникот означен во точка 1 од оваа 
одлука. Постапката е поведена затоа што се пос-
тави прашањето за согласноста на означениот член 
од Правилникот со член 215 став, 3 од Уставот на 
СР Македонија и со член 68 од Законот за насоче-
ното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 
16/85). 

4. На јавната расправа Судот утврди дека член 
4 од означениот Правилник ги предвидува усло-
вите за запишување на постдипломски студии на 
Економскиот факултет. Имено на овие студии мо-
жат да се запишат лица — дипломирани економисти 
кои подолго време „работат во практиката“, како и 
оние без пракса но кои дипломирале со најниска 
оценка 7,50 :(седум и пол). Понатаму, Судот утврди 
дека член 23 предвидува постигнатиот успех (ис-
питот) да се оценува со оценка од 5 до 10, и дека 
позитивни оценки се од 6 до 10. Кандидатот што 
сака да добие повисока позитивна оценка има право 
да го повтори полагањето на испитот од положениот 
предмет во наредната сесија, и тоа само еднаш. 
Студентот во текот на студирањето има право да 
преполага испити само по два предмета. Член 26 
предвидува дека кандидатот има право да пријави 
тема на магистерски труд откако 1ќе ги положи сите 
испити предвидени во наставниот план на студиу-
мот со просечна оценка најмалку 7,00 (седум). 

5. Според член 215 став 3 од Уставот на СР 
Македонија граѓаните имаат право, под еднакви 
услови утврдени со закон, да стекнуваат знаења и 
стручна спрема на сите степени на образование во 
сите видови училишта и во други установи за обра-
зование. 

Условите за стекнување степен на образование 
се утврдени со Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/86). Така, според 
член 37 од овој Закон степен на стручна подготовка 

се здобива со завршување на соодветен план и про-
грама за воспитно образовна дејност кои ги доне-
суваат организациите од високото образование. Спо-
ред член 48, VII? степен на стручна подготовка 
(постдипломски студии) се организира како студии 
за наука, односно уметничко усовршување (магис-
тратура) со кои кандидатот се воведува во методите 
на научно-истражувачката, односно уметничка ра-
бота и му се овозможува здобивање со продлабо-
чени знаења од определена уметничка, односно науч-
на област. 

Според член 53 од овој Закон поблиски одред-
би за постапката на постдипломски студии се утвр-
дуваат со Статутот на високообразовната организа-
ција, доколку тоа право не е пренесено на Универзи-
тетот. 

Во Законот е утврден начинот на оценувањето и 
унапредувањето на учениците и студентите, при што 
според член 68 е предвидено дека студентот се оце-
нува со оценките од 5 до 10, а оценката 5 озна-
чува недоволен успех. Испитите според член 69, сту-
дентите можат да ги полагаат усмено, писмено, со 
изработување пишуван труд и со' изработување прак-
тични задачи. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка за стекнувањето степен на образование се состои 
со завршување на соодветни планови и програми за 
воспитно-образовна дејност и добивање на позитив-
ни оценки по утврдените наставни предмети кои мо-
жат да се полагаат усмено и писмено, односно со 
изработување на писмени трудови и практични за-
дачи. Притоа, со Законот е оставено само постапка-
та за постдипломски студии со поблиски одредби да 
се утврди со статутот на организацијата. Исто така 
од означените законски одредби произлегува дека 
организацијата за високо образование не е овласте-
на да ги уредува условите за стекнување на опреде-
лен степен на стручна подготовка и да го уредува 
режимот на оценувањето. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со 
означениот член од Правилникот, правото на прија-
вување тема за магистерски труд се условува со про-
сечно постигнатиот успех на положените усмени ис-
пити, Судот утврди дека член 26 од оспорениот Пра-
вилник не е во согласност со означените одредби од 
Законот за насоченото образование. 

Врз основа на изнесеното, СЈАЈОТ одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 220/85 
22 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

187. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 11 фев-
руари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 2 став 2 од Одлуката за одре-
дување начинот на користење деловни згради и де-
ловни простории во град Радовиш бр. 02-1050, доне-
сена на Заедничката седница на Соборот на здру-
жениот труд, Општествено-политичкиот собор и Со-
борот на месните заедници на Собранието на општи-
на Радовиш, одржана на 10 јули 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,„Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Ра-
довиш“. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
се,на претставка, со решение У. бр. 283/85 од 26 но-
ември 1986 година, поведе постапка за оценување 
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уставноста и законитоста на Одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена за-
тоа што со оспорената одлука е предвидено одредени 
објекти да се користат само за угостителска дејност 
или општествено-клубска активност, исклучиво од оп-
штествени правни лица. 

4. На седницата СЈАЈОТ утврди дека собранието 
на општината Радовиш, на седницата одржана на 
10 јули 1985 година, врз основа на член 5 од Зако-
нот за деловните згради и деловните простории 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 36/75), донесе Одлука 
за одредување начинот на користење на деловните 
згради и деловните простории во град Радовиш. Во 
член 2 став 2 од Одлуката, меѓу другото, е предви-
дено Ловниот дом и клубските простории на Здру-
жението на пензионерите, на вработените во Работ-
ната организација „Дамјан“ и на просветните работ-
ници да можат да се користат за угостителска деј-
ност, исклучиво од општествени правни лица. 

5. Според член 5 од Законот за деловните згра-
ди и деловните простории, општината може да опре-

дели кои деловни згради односно деловни простории, 
што се наоѓаат во определена улица и делови на 
улици, можат или не можат да се користат само за 
вршење на одредени видови деловни дејности. Тој 
Закон, меѓутоа, како ни некој друг закон, не ја 
овластува општината да го уредува прашањето за 
тоа, кој може да користи деловни простории што 
се во општествена сопственост, или во сопственост 
на з,друженија на граѓани. 

Со оглед на тоа што Собранието на Општината 
Радовиш не е овластено да го уредува прашањето 
кој може да ги користи означените објекти, Судот 
одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 283/85 
11 февруари 1987 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Димче Козаров, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
116. 

Врз основа на член 59, став 2 и член 54 од 
Уставот на СРМ, член 205' и 209 од Законот за пре-
дучилишно и основно воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 19/83) и член 40 и 45 
од Законот за општествена заштита на децата 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), општинските 
самоуправни интересни заедници за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата во СР Македонија и општествени-
те организации од областа на воспитанието и обра-
зованието и од областа на општествената заштита на 
децата, заедно со заинтересираните организации на 
здружениот труд и другите организации и здруже-
нија на граѓаните што се од општ интерес за Ре-
публиката, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА^) 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО 
И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради заедничко усогласување и водење един-

ствена политика на развојот на предучилишното и 
основното воспитание и образование и општествена 
заштита на децата, изедначување на условите за раз-
вој на задолжително основно воспитание и образо-
вание и општествена заштита на децата и обезбе-
дување услови за остварување на рамноправноста на 
народите и народностите во предучилишното и ос-
новното воспитание и образование во Социјалистичка 
Република Македонија, обезбедување определен обем 
на права и остварување на други интереси и потре-
би врз начелата на заемност и солидарност, општин-
ските самоуправни интересни заедници за предучи-
лишното и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата во Социјалистичка Ре-
публика Македонија и општествените организации 
од областа на воспитанието и образованието и од 
областа на општествената заштита на децата, со за-
интересираните организации на здружениот труд и 
другите организации и здруженија на граѓаните што 
се од општ интерес за Републиката (во натамош-
ниот текст: основачи), се здружуваат во Републичка 

“О Одлуката за потврдување на оваа самоуправ-
на спогодба, донесена од Собранието на СРМ на 
28. I. 1987 година, е објавена во „Службен весник на 
СРМ“ бр. 3 од 14 февруари 1987 година, 

самоуправна интересна заедница за предучилишно и 
основно воспитание и образование и општествена 
заштита на децата i(bo натамошниот текст: Републич-
ка заедница). 

Член 2 
Работите и задачите кои треба да ги врши Ре-

публичката заедница се утврдуваат согласно со За-
конот, оваа самоуправна спогодба и Статутот. 

Член з 
Републичката заедница е правно лице, со права, 

обврски и одговорности утврдени со Уставот, Зако-
нот, оваа самоуправна спогодба и Статутот. 

За обврските во правниот промет, Републичката 
заедница одговара со целосна одговорност. 

Републичката заедница се запишува во региста-
рот на Окружниот стопански суд во Скопје. 

Седиштето на Републичката заедница е во Скопје. 

Член 4 
Во Републичката заедница, меѓусебните односи 

на основачите се задоволуваат врз начелата на заем-
ност и солидарност, слободна размена на трудот, оп-
штественото договарање и самоуправното спогодува-
ње, како и врз принципот на рамноправност во за-
доволувањето на заедничките потреби и интереси во 
областа на предучилишното и основното воспитание 
и образование и општествена заштита на децата. 

Член 5 
Организацијата и начинот на работата на само-

управните органи и тела во Републичката заедница 
се уредуваат така што да се обезбедува остварување 
на делегатскиот систем, колективна работа и одлу-
чување. одговорност и рамноправност на овие орга-
ни во остварувањето на нивните права, должности и 
одговорности утврдени со Уставот, закон, оваа само-
управна спогодба и Статутот. 

Секој член на самоуправниот орган е лично од-
говорен за својата работа, во согласност со правата 
и должностите за работата и одлуките на тој орган. 

Член 6 
Работата на Републичката заедница и нејзини-

те органи е јавна. 

. II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

Член 7 
Основачите се спогодија во и преку Републичка-

та заедница, работниците, другите работни луѓе и 
граѓаните особено да ги остваруваат следните цели и 
задачи ; 
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— ги утврдуваат основите за водење единствена 
политика за развој на предучилишното и основното 
воспитание и образование, основното образование на 
возрасните и општествената заштита на децата во 
Републиката; 

— ги усогласуваат заедничките потреби и инте-
реси на предучилишното и основното воспитание и 
образование и општествената заштита на децата; 

—. остваруваат заемност и солидарност, обезбе-
дуваат услови за остварување на определен обем на 
права и за изедначување на условите за развој на 
општествената заштита на децата во Републиката; 

— ги утврдуваат условите, висината и начинот на 
остварување на додатокот на деца и обезбедуваат 
средства, врз начелата на заемност и солидарност; 

— ги усогласуваат, планираат и следат развојот 
на предучилишното и основното воспитание и обра-
зование и општествената заштита на децата во Ре-
публиката, врз основа на плановите на општинските 
заедници ; 

— обезбедуваат дополнителни средства за соз-
давање изедначени услови за развој и работа на 
задолжителното и специјалното основно воспитание 
и образование на децата со пречки во психофизич-
киот развој, врз начелата на заемност и солидарност; 

— утврдуваат Републички стандард за задолжи-
телно основно образование (во натамошниот текст: 
Републички стандард), како и услови и мерила под 
кои општинските заедници остваруваат дополнител-
ни средства врз основа на Републичкиот стандард; 

— донесуваат програма за учество во финанси-
рањето на проширувањето на материјалната основа 
на трудот на основното воспитание и образование 
(простор и опрема), врз основа на планови и програ-
ми на општинските заедници и обезбедуваат допол-
нителни средства за реализација на овие програми; 

— обезбедуваат услови и средства за остварување 
на Програмата за основните видови на општествена-
та заштита на децата како и за предучилишното и 
основното воспитание и образование на граѓаните од 
СР Македонија на привремена работа и престој во 
странство: 

— обезбедуваат средства и услови за остварува-
ње на активностите од меѓународната соработка на 
планот на остварувањето на дејноста на предучилиш-
ното и основното воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата; 

— обезбедуваат остварување на обврските кои 
произлегуваат од склучените меѓународни спогодби 
за социјално осигурување во делот за додаток на 
деца за децата на граѓаните од Републиката на при-
времена работа и престој во странство; 

— утврдуваат мерила и критериуми за одредува,-
ње висината на учеството во финансирањето на про-
грамите за проширување на материјалната основа на 
трудот; 

— утврдуваат нормативи, стандарди, типски про-
екти за простор и опрема за предучилишното и ос-
новното воспитание и образование и општествена 
заштита на децата, како и други стручни материјали 
од значење за развојот на овие дејности; 

— донесуваат среднорочни и годишни планови 
за развој на предучилишното и основното воспита-
ние и образование и општествена заштита на деца-
та, како и инвестициони и други програми за што 
самоуправно се договараат општинските заедници,-

— донесуваат планови и програми за Воспитно-
образовната дејност на предучилишното и основното 
воспитание и образование, основното образование на 
возрасните и општествената заштита на децата,-

— создаваат услови за спроведување на општо-
народната одбрана и општествената самозаштита; 

— учествуваат -во утврдувањето на услови и на-
чин на користење на одморалиштата за деца во СР 
Македонија; 

— учествуваат во донесувањето на заеднички 
основи и мерила за стекнување на доход на органи-
зациите за предучилишно и основно воспитание и 
образование и организациите за одмор и рекреација 
на децата со слободна размена на трудот; 

— учествуваат во утврдувањето нормативи, стан-
дарди, мерила и критериуми за остварување на деј-
носта на предучилишното и основното воспитание и 
образование и општествената заштита на децата; 

— учествуваат во утврдувањето на политиката и 
во обезбедувањето на материјални услови за унапрет 
дување на издавачката дејност во предучилишното и 
основното воспитание и образование и општествена-
та заштита на децата,-

— учествуваат во обезбедувањето на материјал-
ни и други услови за развој на дејноста за унапре-
дување на. предучилишното џ основното воспитание 
и образование и општествената заштита на децата и 
во унапредувањето на научно-истражувачките работи 
во овие дејности,-

— покренуваат иницијативи и склучуваат опште-
ствени договори и самоуправни спогодби за заед-
нички основи, мерила и стекнување на доходот на 
организациите на здружен труд за предучилишно и 
основно воспитание и образование и одмор и рек-
реација на децата со слободна размена на трудот, 
за примена на нормативи и стандарди за материјал-
но-техничка опременост на организациите на здру-
жениот труд за предучилишно и основно воспитание 
и образование и за други прашања од интерес за 
унапредувањето на развојот на предучилишното и 
основното воспитание и образование и општествена 
заштита на децата,-

— остваруваат и други заеднички потреби и ин-
тереси и вршат и други задачи од заедничк/и инте-
рес утврдени со закон, општествени договори, само-
управни спогодби, оваа самоуправна спогодба и Ста-
тутот на Републичката заедница. 

Член 8 
За обезбедување позабрзан усогласен развој на 

основното и предучилишното воспитание и образо-
вание и определени облици на општествената зашти-
та на децата во Републиката, општинските заедници 
можат да се договорат преку Републичката заедница, 
врз начелото на заемност и солидарност, да обезбе-
дуваат услови за остварување и задоволување и на 
други потреби, цели и задачи од заеднички интерес, 
како: 

— обезбедување минимум општествено органи-
зирано воспитание и образование на децата во го-
дината пред поаѓање во училиште; 

— унапредување и проширување на материјал-
ната основа на трудот; 

— обезбедување средства за дополнително фи-
нансирање на дејноста во згрижувањето, воспитание-
то и образованието на децата од предучилишна воз-
раст што се остварува во ОЗТ за згрижување и вос-
питание на децата во недоволно развиените општи-
ни во Републиката; 

— унапредување на издавачката дејност за де-
цата од предучилишна возраст,-

— научно-истражувачка дејност за унапредување 
на предучилишното воспитание и образование и оп-
штествената заштита на децата,-

— други програми, мерки и активности од заед-
нички интерес. 

Член 9 
Обемот и квалитетот за задоволувањето на пот-

ребите, целите и задачите од член 7 и 8 од оваа 
спогодба, условите, мерилата и критериумите за ост-
варување на овие цели и задачи, се утврдуваат со 
соодветни среднорочни и годишни програми. 

Основите за донесување на програмите за задо-
волување на заедничките потреб,и произлегуваат од 
определбите зацртани во планските документи на Ре-
публичката и општинските заедници. 
! 4 4 f t . . ч ^ м л . ^ г ̂ ^ЈШ^Г"' \ 

Член 10 
Задоволувањето на целите и задачите од заед-

нички интерес на предучилишното и основното вос-
питание и образование и облиците на општествена 
заштита на децата на граѓаните на привремена рабо-
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та и престој во странство, во обем и квалитет ќе се 
остваруваат на начин и под услови утврдени со за-
кон, општествени договори и самоуправни спогодби 
што ја регулираат оваа материја. 

III. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 

1. Планирање 

Член 11 
Работниците, другите работни луѓе и граѓаните 

остварувајќи го правото и должноста за планирање, 
донесуваат планови за развој на предучилишното и 
основното воспитание и образование и општествена-
та заштита на децата / усогласени со плановите на 
организациите на здружениот труд, месните заедни-
ци, самоуправните интересни заедници и другите са-
моуправни организации и плановите на општестве-
но-политичките заедници. 

Член 12 
Републичката заедница донесува среднорочен 

план и програми за развој на предучилишното и 
основното воспитание и образование и општествена 
заштита на децата кои се остваруваат во рамките и 
преку Републичката заедница. 

За остварување на среднорочниот план и прог-
рами се донесуваат годишни програми за развој, а 
по укажана потреба програмите може да се доне-
суваат и за подолг период. 

Републичката заедница го планира, усогласува и 
следи развојот на предучилишното и основното вос-
питание и образование и општествената заштита на 
децата во Републиката, врз основа на плановите на 
општинските заедници. 

Член 13 
Републичката заедница најмалку еднаш годишно 

го анализира остварувањето на тековниот средноро-
чен план и во согласност со поставените цели и за-
дачи во планот, ги утврдува конкретните задачи, 
мерки и активности за остварување на среднороч-
ниот план во наредната година. 

Член 14 
Поблиски одредби за начинот на извршување на 

планот може да се утврдат со Статутот на Репуб-
личката заедница. 
1 

2. Самоуправни доходовни односи 

Член 15 
За задоволување на заедничките потреби и инте-

реси, цели и задачи во основното воспитание и обра-
зование, како и обезбедување на определен обем на 
права во општествената заштита на децата, што се 
остваруваат во Републичката заедница, врз начелата 
на заемност и солидарност, работниците и другите 
работни луѓе кои остваруваат личен доход од рабо-
тен однос здружуваат средства во Републичката за-
едница од личен доход од работен однос. 

Во Републичката заедница средства здружуваат и: 
1. работните луѓе кои со личен труд самостојно 

во вид на занимање вршат професионална дејност, 
работните луѓе кои самостојно вршат дејност со ли-
чен труд со средства на трудот во сопствено“ст на 
граѓаните и работните луѓе кои вршат земјоделска 
дејност со средства над кои постои право на сопстве-
ност за работниците вработени кај нив најмалку по-
ловина од полното работно време односно со него 
изедначено работно време, од бруто личниот доход 
на работниците. 

2. заедницата за вработување на работниците 
што се привремено без работа, а кои користат ма-
теријално обезбедување, од материјалното обезбеду-
вање џ 

3. заедницата за пензиско и инвалидско осигу-
рување на Македонија за пензионерите и корисни-
ците на правата од пензиското и инвалидското оси-
гурување од пензиите и материјалнотр обезбедување. 

Член 16 
Здружувањето на средствата се врши преку при-

донес. 
Висината на придонесот ја утврдува Собранието 

на Републичката заедница во согласност со Собра-
нието на СР Македонија. 

Член 17 
За задоволување на заедничките потреби и инте-

реси на предучилишното и основното воспитание и 
образование и општествената заштита на децата, ут-
врдени во член 8 во оваа самоуправна спогодба, оп-
штинските заедници врз начелата на заемност и со-
лидарност здружуваат средства во Републичката заед-
ница врз основа на самоуправна спогодба. 

Член 18 
Со Самоуправната спогодба за здружување на 

средствата и програмите за чие остварување се здру-
жуваат средства се утврдуваат основите, мерилата и 
кр,итериумите за здружување и користење на сред-
ствата, правата и обврските и обемот на средствата 
за реализацијата на програмата и други прашања 
од значење за здружувањето и користењето на сред-
ствата 

Член 19 
За задоволување на определени заеднички потре-

би и интереси на предучилишното и основното вос-
питание и образование и општествената заштита на 
децата преку Републичката заедница можат да се 
користат и средства кои наменски се здружуваат или 
на друг начин користат и средства кои наменски се 
здружуваат или на друг начин ќе ги обезбедат са-
моуправните и другите организации и заедници, оп-
штествено-политичките заедници, како и средствата 
од други извори. 

Член 20 
Средствата што се здружуваат за задоволување 

на заедничките потреби и интереси во и преку Ре-
публичката заедница, се утврдуваат со биланс на 
средствата, а конечниот износ на средствата, нив-
ниот распоред и користење се утврдуваат со завршна 
сметка. 

Член 21 
Основите и начинот на обезбедувањето и корис-

тењето на средствата поблиску ќе се утврдат во Ста-
тутот на Републичката заедница. 

Член 22 
Републичката заедница на учесниците во здру-

жувањето редовно им поднесува извештај за корне 
тењето на здружените средства. 

IV. САМОУПРАВУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

1. Основни одредби 

Член 23 
Тргнувајќи од општествените интереси и потреби 

за развој на социјалистичкото самоуправување, а осо-
бено на делегатскиот систем, Републичката заедница 
обезбедува услови, работниците, другите работни лу-
ѓе и граѓани, да ги утврдуваат основните ' ставови за 
работа на своите делегации и делегати во работата 
на Републичката заедница и за нивно учество во 
одлучувањето во органите и телата на Заедницата, на 
начин утврден со самоуправните општи акти. 

Член 24 
Републичката заедница обезбедува услов, работ-

ниците во организациите на здружениот труд, во 
другите самоуправни организации и заедници и дру-
ги работни луѓе и граѓани во месните заедници пре-
ку делегатите да се изјаснат за: 

1. Статутот на Републичката заедница; 
2. плановите и програмите за работа и развој на 

предучилишното и основното воспитание и образова-
ние п општествената заштита на децата; 
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3. програм,ите за остварување на заедничките 
потреби и интереси во рамките и преку Републичка-
та заедница; 

4. републичкиот стандард за задолжително ос-
новно образование; 

5. други прашања од интерес за работниците, ра-
ботните луѓе и граѓаните во задоволувањето на заед-
ничките потреби и интереси во областа на предучи-
лишното и основното воспитание и образование и 
општествената заштита на децата. 

Јавната расправа на нацртите на актите од став 
2 на овој член ќе трае најмалку 30 дена од денот 
на доставувањето на нацртите на основачите. 

Постапката за усогласувањето на ставовите, мис-
лењата по нацртите на актите и постапката за доне-
сување на актите се уредува со Статутот. 

2. Собрание на Републичката заедница 

Член 25 
Со работата на Републичката заедница управува 

Собранието на Републичката заедница (во натамош-
ниот текст: Собранието). 

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 и други самоуправ-
ни општи акти: 

а) Состав и начин на избирање 

Член 26 
Собранието го сочинуваат 82 делегати што ги 

избираат 'и отповикуваат основачите на Републичка-
та заедница. 

Член 27 
Собранието на Републичката заедница го сочи-

нуваат: делегатите што ги избираат и отповикуваат 
собранијата на општинските заедници и тоа од ре-
дот на делегатите на корисниците и давателите на 
услуг?ите од изборните тела на општествените орга-
низации од областа на воспитанието и образование-
то и општествената заштита на децата, како и заин-
тересираните организации на здружениот труд и дру-
гите организации и здруженија на граѓаните што се 
од интерес за Републиката. 

Член 28 
Учесниците се спогодија Собранието на Репуб-

личката заедница да го сочинуваат 34 делегати од 
редот на даватели на услуги, 34 делегати од редот 
на корисниците на услуги кои ги избираат собрани-
јата на општинските заедници и 14 делегати што ги 
избираат соодветните органи на другите основачи. 

Член 29 
Делегатите во Собранието се делегираат како 

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

Изборот и отповикувањето на делегатите во Соб-
ранието се врши според Законот. 

Член 30 
Делокругот и начинот на работата на Собрание-

то се уредуваат со Статутот и Деловникот за рабо-
та на Собранието на Републичката заедница 

3. Претседател на Собранието 

Член 31 
Собранието на Републичката заедница од редот 

на делегатите на Собранието избира претседател и 
потпретседател. 

Претседателот на Собранието ја претставува Ре-
публичката заедница. 

Член 32 
Претседателот и потпретседателот на Собрание-

то се избираат за време од две години и можат да 
бидат избрани уште еднаш во текот на траењето на 
мандатниот период на Собранието, 

По истекот на мандатот на претседателот и пот- , 
претседателот на Собранието, се врши избор на прет-
седател и потпретседател во постапка утврдена со 
Деловникот на Собранието. 

Член 33 
Претседателот на Собранието ги свикува седни-

ците на Собранието и раководи со нив, ги потпишу-
ва актите што се донесуваат на седниците, ја коор-
динира работата на органите и другите тела на Соб-
ранието, се грижи за спроведување на одлуките и 
заклучоците, Деловникот за работа на Собранието и 
ги извршува другите работи утврдени со Статутот и 
Деловникот. 

Во случај на спреченост или отсутност на прет-
седателот на Собранието, го заменува потпретседа-
телот. 

Член 34 
Претседателот на Собранието за својата работа 

одговара пред Собранието. 

4. Извршен одбор на Собранието 

Член 35 
Извршниот одбор е колективен извршен орган 

на Собранието. 
Член 36 

Извршниот одбор има претседател и 10 членови. 
Претседателот и членовите на Извршниот одбор 

ги избира Собранието од редот на своите делегати. 
Претседателот на Извршниот одбор се избира за 

време од две години и може да биде избран уште две 
години на иста функција во текот 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 37 
Изборот на членови на Извршниот одбор, де-

локругот и начинот на работата, се утврдуваат со 
Статутот и Деловникот за работа на Собранието на 
Републичката заедница. 

5. Самоуправна контрола на Републичката заедница 

Член 38 
Заради организирано вршење на самоуправната 

контрола во извршувањето на одлуките и другите 
акти што ги донесува Собранието и неговите орга-
ни, како и заради остварување и заштита на само-
управните права на корисниците во остварувањето на 
предучилишното и основното воспитание и образо-
вание и општествена 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 39 
Одборот за самоуправна контрола има претсе-

дател и 6 члена. 
Членовите на Одборот за самоуправна контрола 

се избираат на начин, на кој се врши избор на де-
легатите на Собранието. 

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

Член 40 
Мандатот на претседателот и членовите на Одбо-

рот за самоуправна контрола трае 4 години. 
Бројот на делегатските единици од кои се изби-

раат членовите на Одборот за самоуправна контро-
ла со одлука го определува Собранието на Републич-
ката заедница„ 
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Член 41 
Работата на 'Одборот за самоуправна контрола, 

начинот на изборот на претседателот, како и начи-
нот на утврдување на наодите, ставовите и миеле- . 
њата се уредуваат со Статутот на Републичката за-
едница и Деловникот за работа на Одборот за само-
управна контрола 

6. Комисии и други тела на Собранието 

Член 42 
Заради претходно разгледување и претресување 

на предлозите и мислењата, Собранието формира 
постојани м повремени комисии и други работни 
тела. 

Член 43 
Делокругот, составот и изборот, како и начинот 

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

7. Секретар на Собранието на Републичката заедница 

Член 44 
Собранието на Републичката заедница има се-

кретар. 
Член 45 

Условите и начинот на избор, задачите, правата, 
должностите и одговорностите на секретарот се ут-
врдуваат со Статутот на Републичката заедница. 

V. МЕЃУСЕБНИ ПРАВА И ОБВРСКИ НА ОПШТИН-
СКИТЕ И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 46 
Републичката заедница своите права и обврски 

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

Член 47 
Во остварувањето на соработката со општински-

те заедници и другите основачи, Републичката за-
едница прибавува мислење од основачите за опште-
ствените договори и самоуправните спогодби кои ги 
склучува со другите учесници во спогодувањето, како 
и за други прашања утврдени со Статутот. 

Член 48 
Републичката заедница може да покренува ини-

цијатива за договарање и самоуправно спогодување 
помеѓу општинските заедници и другите основачи за 
одделни прашања од заеднички интерес. 

Член 49 
Републичката заедница најмалку еднаш годишно 

поднесува извештај за својата работа и работата на 
нејзините органи на општинските заедници и дру-
гите основачи, а по потреба и за други прашања 
кои разгледуваат и одлучуваат во Републичката 
заедница. 

Член 50 
Републичката заедница остварува соработка со 

другите самоуправни интересни заедници, организа-
циите на здружениот труд, општествено-политичките 
заедници и нивните извршни органи, органите на 
управата, општествено-политичките организации за 
развој на предучилишното и основното воспитание и 
образование и општествена заштита на децата. 

Член 51 
Со Статутот на Републичката заедница поблиску 

се утврдува начинот на остварувањето на соработ-
ката и меѓусебните права и обврски помеѓу општин-
ските заедници и другите основачи на Републичката 
заедница, како и соработка на Републичката за-
едница .со општествено-политичките организации и 
другите самоуправни организации и заедници. 

Член 52 
Собранието на Републичката заедница му под-

несува на Собранието на СР Македонија извештај 
за својата работа, како и за други прашања кога 
тоа ќе го побара Собранието на СР Македонија. 

VI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА 

Член 53 
Заради обезбедување јавност во работата, Репуб-

личката заедница презема мерки работниците, ра-
ботните луѓе и граѓаните, организациите на здру-
жениот труд, другите самоуправни организации и 
заедници, општествено-политичките и другите орга-
низации да бидат постојано информирани за рабо-
тата и проблемите во областа на предучилишното 
и основното воспитание и образование и општестве-
ната заштита на децата и за таа цел ги користи 
средствата за јавно информирање, публикации и 
слично. 

Член 54 
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 на седниците на Собра-
нието. 

Член 55 
За известување на јавноста, Републичката заедни-

ца самостојно или во соработка со други заедници 
издава гласило. 

За јавноста во работата на Републичката заед-
ница се грижи претседателот на Собранието. 

Член 56 
Во одредени случаи, заради информирање на 

пошироката јавност, претседателот на Собранието 
може да одржи конференција за печатот, на која 
се повикуваат претставници на средствата за јавно 
информирање. 

Член 57 
Начинот на остварување на јавноста во рабо-

тата на Собранието, Извршниот одбор и другите 
тела на Собранието се уредуваат со Деловникот за 
работа на Собранието. 

VII. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

Член 58 
Републичката заедница врши 'подготовки за од-

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

Член 59 
Собранието, во согласност со постојните прописи 

од областа на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита, донесува соодветни општи акти 
со кои се уредува организацијата, спроведувањето 
на подготовките на народната одбрана и општестве-
ната самозаштита. 

Член 60 
Општествената самозаштита во Републичката за-

едница се организира и остварува заради заштита на 
социјалистичкиот самоуправен систем на самоупра-
вувањето и самоуправните права на работниците, ра-
ботните луѓе и граѓаните, заштитата на општестве-
ниот имот, развивање на дисциплината и социјалис-
тичкиот морал, заштитата на интересите на Репуб-
личката заедница и извршување на обврските на 
органите на Републичката заедница и на Стручната 
служба. 

Член 61 
Финансиските средства потребни за извршување 

на работите од општонародна одбрана и општестве-
на самозаштита ги обезбедува Републичката заед-
ница. 

Член 62 
За вршење на определени работи од народната 

одбрана, Собранието формира Комисија за народна 
одбрана. 



Стр. 194 - Бр. 10 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА ,СРМ 25 март 1987 

Член 63 
Начинот на остварувањето на општонародната 

одбрана и општествена самозаштита поблиску се 
уредува со Правилникот за општонародна одбрана 
и општествена самозаштита и други општи акти. 

VIII . ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ И ДРУГИ РАБОТИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

I 
Член 64 

Вршењето на стручните, административно-технич-
ките, управните, финансиските и други работи за 
потребите на Републичката заедница поблиску ќ е се 
уреди со Статутот. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 65 
Оваа самоуправна спогодба се смета за склучена 

кога ќе ја прифатат и потпишат учесниците во спо-
годувањето. 

Член бб 
Предлог за изменување и дополнувале на оваа 

самоуправна спогодба може да поднесе секој од 
учесниците во спогодувањето. 

Измени и дополнувања на оваа самоуправна спо-
годба се вршат на начин и постапка, како и за неј-
зиното донесување. 

Член 67 
Кон оваа самоуправна спогодба можат да прис-

тапат и други заинтересирани учесници заради оства-
рување на заеднички потреби и интереси за кои се 
основа Републичката заедница. 

Член 68 
Предлогот за пристапување кон Самоуправната 

спогодба се донесува до сите учесници во спогоду-
вањето. 

Предлогот за пристапување е усвоен ако го 
прифатат мнозинството од основачите на Републич-
ката заедница. 

Член 69 
Републичката заедница ги презема правата и 

обврските спрема трети лица кои до денот на влегу-
вањето во сила на оваа спогодба ги имале Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата и Републичката самоуп-
равна интересна заедница за основно образование. 

Сите основни и парични средства и друг имот 
што на денот на влегувањето во оила на оваа спо-
годба биле сопственост на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за општествена заштита на 
децата и Републичката самоуправна интересна заед-
ница за основно образование, поминуваат во соп-
ственост на Републичката заедница. 

Член 70 
,Статутот и другите самоуправни општи акти на 

Републичката заедница ќе се донесат до 31 декември 
1986 година. 

До донесувањето на Статутот и другите самоуп-
равни општи акти на Републичката заедница ќ е се 
применуваат самоуправните општи акти на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за основно 
образование и Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата. 

Член 71 
Подготвителните работи за основањето и спрове-

дувањето на избор за делегати на Собранието на 
Републичката заедница, учесниците во Спогодбата 
се согласни да ги врши Иницијативниот одбор сос-
тавен од еднаков број делегати на собранијата на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
основно образование и за општествена заштита на 
децата. 

Член 72 
До донесувањето на Статутот на Републичката 

заедница, стручните, административно-техничките, уп-
равните, финансиските и другите работи за потре-

бите на Републичката заедница ќе ги вршат посто-
јаната Стручна служба на Републичката заедница за 
општествена заштита на децата и Стручната служба 
на Републичката заедница на насоченото образова-
ние — Скопје. 

Со Статутот на Републичката заедница поблиску 
ќе бидат определени начинот на вршењето на струч-
ните и другите работи за потребите на Републичката 
заедница. 

Член 73 
Со влегувањето во сила на оваа спогодба пре-

стануваат да важат Самоуправната спогодба за здру-
жување во Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата, бр. 783/3 
од 29. X. 1981 година, Самоуправната спогодба за 
изменување и дополнување на Самоуправната спо-
годба за здружување во Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата, бр. 03-291/14 од 29. IV. 1985 година и Само-
управната спогодба за здружување во Републичката 
самоуправна интересна заедница за основно обра-
зование, бр. 18-504/1 од 21. X. 1982 година. 

Член 74 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила ос-

миот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на СРМ“. 

Бр. 11-282/8 
29 април 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Васил ева, с. р. 

ПОТПИСНИЦИ: 

1. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Берово, 

2. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Битола, 

3. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и ,основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Маке-
донски Брод, 

4. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Валан-
дово, 

5. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Виница, 

6. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — „Гази 
Баба'- — Скопје, 

7. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Гевге-
лија, 

8. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Гости-
вар, 

9. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Дебар, 

10. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Делчево, 
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11. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Демир 
Хисар, 

12. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Кавадар-
ци, 

13. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — „Кар-
пош“ — Скопје, 

14. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Кичево, 

15. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Кочани, 

16. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Кратово, 

17. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Крива 
Паланка, 

18. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — „Кисела 
Вода“ — Скопје, 

19. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Крушево, 

20. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Кума-
ново, 

21. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Него-
тино, 

22. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Охрид, 

23. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Струга, 

24. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Стру-
мица. 

25. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Тетово, 

26 Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Титов 
Велес, 

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

28. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишни) и о с н о в о 

воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Проби-
штип, 

29. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Радовиш, 

30. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Ресен, 

31. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Свети 
Николе, 

32. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — „Цен-
тар“ — Скопје, 

33. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата —„Чаир“ 
— Скопје, 

34. Општинската самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — Штип, 

35. Сојузот на организациите на соција-
листичкото воспитување и грижа на 
децата на Македонија — Скопје, 

36. Феријалниот сојуз на Македонија — 
' СкопЈе, 

37. Сојузот на извидниците на Македо-
нија, 

38. Сојузот на педагошките друштва на 
Македонија — Скопје, 

39. Заедницата на организациите за пред-
училишно воспитание и образование 
на Македонија, 

40. Републичкиот одбор на Црвениот 
крст на Македонија, 

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

42. Републичкиот завод за унапредување 
на домаќинството — Скопје, 

43. Републичкиот завод за здравствена 
заштита — Скопје, 

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

45. Сојузот на трудовите инвалиди на 
Македонија — Скопје, 

46. Андрагошкото друштво на СР Маке-
донија, 

47. Сојузот на друштвата на дефектоло-
зите на Македонија, 

48. Културно-просветната заедница на 
Македонија, 

49. Матицата на иселениците од Маке-
донија, 

50. Републичкиот одбор на движењето 
„Наука на младите“, 

51. Републичката конференција на на-
родна техника на Македонија, 

52. Советот на техничко-воспитување на 
младите на СР Македонија, 

53. Сојузот на работнички и народни 
универзитети, 

54. Сојузот на физичка култура на Ма-
кедонија, 

55. Општинската самоуправна интересна 
заедница за образование и наука -гт 
ПриЈ?ец. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

117. 
Врз основа на член 128 од Уставот на СР Ма-

кедонија и член 2 од Самоуправната спогодба за 
здружување во Републичка самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата, Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна за-
едница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата, на 
седницата од 29 април 1986 година, донесе 

С Т А Т У Т ^ ) 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој статут, во согласност со Самоуправната 

спогодба за здружување во Републичката самоуправ-
на интересна заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и општествена заштита 
на децата, поблиску се уредуваат работите од заед-
нички интерес за основачите на Републичката само-
управна интересна заедница за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и општествена заш-
тита на децата )(во натамошниот текст: Заедницата), 
остварувањето на целите и задачите од заеднички 
интерес во областа на предучилишното и основното 
воспитание и образование и општествена заштита 
на децата врз начелата на заемноста и солидарнос-
та, определен обем на права во областа н а , опште-
ствената заштита на децата, составот, конституира-
њето, начинот на одлучување, делокругот, овластува-
њата и одговорностите на Собранието на Заедницата 
и неговите органи и тела, како и други прашања 
во задоволувањето на определени заеднички потреби 
и интереси во областа за која е основана Заедни-
цата утврдени со законот, Самоуправната спогодба за 
здружување, општествени договори и самоуправни 
спогодби. 

Член 2 
Организацијата и начинот на работата на само-

управните органи и тела на Заедницата се уредуваат 
така што се обезбедува функционирање на делегат-
скиот систем, колективна работа и одлучување, од-
говорност и рамноправност на овие органи во оства-
рувањето на нивните права, должности и одговор-
ности утврдени со Уставот, законот, Самоуправната 
спогодба за здружување и овој статут. 

Секој член на самоуправниот орган е и лично 
одговорен за својата работа, во согласност со пра-
вата и должностите за работата и одлуките на тој 
орган. 

Член 3 
Називот на Заедницата е: Републичка самоуправ-

на интересна заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и општествена заштита на 
децата. 

'Седиштето на Заедницата е во Скопје. 

Член 4 
Заедницата има својство на правно лице. 
За обврските во правниот промет Заедницата од-

говара со целосна одговорност. 

“О Одлуката за потврдување на овој статут, до-
несена од Собранието на СРМ на 28. I. 1987 година 
е објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 3 од 
14 февруари 1987 година, 

Заедницата се запишува во регистарот на Окруж-
ниот стопански суд во Скопје. 

Член 5 
Заедницата ја претставува претседателот на Со-

бранието, а ја застапува секретарот или лице кое 
тој ќ е го овласти во согласност со закон и одред-
бите на овој статут. 

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

чија средина кружно испишан стои текстот: Соција-
листичка Република Македонија, Републичка самоуп-
равна интересна заедница за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и општествена заштита 
на децата, ЦО, а во средината Скопје. 

Штембилот на Заедницата има правоаголна фор-
ма и на него е впишан текстот: Републичка самоуп-
равна интересна заедница за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и општествена заштита 
на децата, потоа следува слободен простор за дело-
воден број, простор за упис на денот, месецот и го-
дината и седиштето на Заедницата. 

Член 7 
Дејностите од својата надлежност, Заедницата 

ги врши во согласност со закон. Самоуправна спо-
годба за здружување, овој статут и другите самоуп-
равни општи акти на Заедницата, општествените до-
говори и самоуправните спогодби на кои им приста-
пила. 

Работата на Заедницата е јавна. 

Член 8 
Заедницата има своја жиро сметка, со потсметки 

за одделните дејности што ги остварува. 
Во Заедницата, за задоволување на заедничките 

потреби, интереси, цели и задачи што треба да се 
остваруваат во и преку Заедницата„ се здружуваат 
средства самоуправно и преку придонес. 

II. ФУНКЦИИ НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 9 
Заедницата во рамките на својата дејност ги има 

следните функции: 
— ги утврдува основите за водење единствена 

политика за развој на предучилишното и основното 
воспитание и образование, основното образование на 
возрасните и општествената заштита на децата во 
Републиката; 

— ги усогласува заедничките потреби и интере-
си на предучилишното и основното воспитание и 
образование и општествената заштита на децата; 

— остварува заемност и солидарност, обезбедува 
услови за остварување на определен обем на права 
и за изедначување на условите за развој на опште-
ствената заштита на децата во Републиката; 

— ги утврдува условите, висината и начинот на 
остварување на додатокот на деца и обезбедува сред-
ства, врз начелата на заемност и солидарност; 

— го усогласува, планира и следи развојот на 
предучилишното и основното воспитание и образо-
вание и општествената заштита на децата во Репуб-
ликата, врз основа на плановите на општинските за-
едници ; 

— обезбедува дополнителни средства за созда-
вање изедначени услови за развој и работа на за-
должителното и специјалното основно воспитание и 
образование на децата со пречки во психофизичкиот 
развој врз начелата на заемност и солидарност; 

— обезбедува услови и средства за остварување 
на Програмата за основните видови на општестве-
на заштита на децата како и за предучилишното и 
основното воспитание и образование на граѓаните на 
СР Македонија на привремена работа П престој во 
странство,-
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обезбедува средства и услови за остварување 
на активностите од меѓународната соработка на пла-
нот на остварувањето на дејноста на предучилишно-
то и основното воспитание и образование и опште-
ствена ^заштита на децата; 

— обезбедува остварување на обврските кои про-
излегуваат од склучените меѓународни спогодби за 
социјално осигурување во делот за додаток на деца 
за децата на граѓаните од Републиката на привре-
мена работа и престој во странство; ^ 

— утврдува Републички стандард за задолжи-
телно основно образование (во натамошниот текст: 
Републички стандард), како и услови и мерила “под 
кои општинските заедници остваруваат дополнител-
ни средства врз основа на Републичкиот стандард; 

— утврдува мерила и критериуми за одредува-
ње висина на учеството во финансирањето на прог-
рамите за проширување на материјалната основа на 
трудот; 

— утврдува нормативи, стандарди, типски проек-
ти за простор и опрема за предучилишното и основ-
ното воспитание и образование и општествена заш-
тита на децата; 

— донесува програми за учество во финансира-
њето на проширувањето на материјалната основа на 
трудот на предучилишното и основното воспитание 
и образование (простор и опрема), врз основа на пла-
нови и програми на општинските заедници и обез-
бедува дополнителни средства за реализација на овие 
програми со самоуправно спогодување; 

— донесз^ва среднорочни и годишни планови за 
развој на предучилишното и основното воспитание и 
образование и општествената заштита на децата, ка-
ко и инвестициони и други програми за што само-
5'правно се договараат општинските заедници,-

— донесува планови и програми за Воспитно-
образовната дејност на предучилишното и основното 
воспитание и образование, основното образование на 
возрасните и општествената заштита на децата; 

— создава услови за остварување на минимум 
општествено организирано воспитание и образование 
во годината пред поаѓање на училиште на основа 
на самоуправно спогодување; 

— создава услови за спроведување на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита; 

— учествува во утврдувањето на услови и начин 
на користење на одморалиштата за деца во СР Ма-
кедонија; 

— учествува во донесувањето на заеднички осно-
ви и мерила за стекнување на доход на организа-
циите за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и организациите за одмор и рекреација 
на децата со слободна размена на трудот; 

— учествува во утврдувањето нормативи, стан-
дарди, мерила и критериуми за остварување на деј-
носта на предучилишното и основното воспитание и 
образование и општествена заштита на децата,-

— учествува во утврдувањето на политиката и 
во обезбедувањето на материјални услови за унапре-
дување на издавачката дејност во предучилишното и 
основното воспитание и образование и општествена 
заштита на децата,-

— учествува во обезбедувањето на материјални 
и други услови за развој на дејноста за унапреду-
вање на предучилишното и основното воспитание и 
образование и општествена заштита на децата и во 
унапредувањето на научно-истражувачките работи во 
овие дејности,-

— покренува иницијативи и склучува општестве-
ни договори ,и самоуправни спогодби за заеднички 
основи и мерила за стекнување на доход на органи-
зациите на здружен труд за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и одмор и рекреација 
на децата со слободна размена на трудот, за при-
мена на нормативи и стандарди за материјално-тех-
ничка опременост на организациите на здружениот 
труд за предучилишно и основно воспитание 'и обра-
зование и за други прашања од интерес за унапре-
дувањето на развојот на предучилишното и основно-
то воспитание и образование и општествена заштита 
на децата; 

— остварува и други заеднички потреби и инте-
реси и врши и други задачи од заеднички интерес 
утврдени со Закон, општествени договори и само-
управни спогодби, Самоуправната спогодба за здру-
жување и овој статут. 

III . ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Член 10 
Додатокот на деца е право на детето, што како 

организиран облик на општествената заштита на де-
цата во постојано парично примање, се остварува 
врз основа на поширока ,заемност и солидарност на 
работниците и работните луѓе во Републиката. 

Член 11 
Додатокот на деца се остварува во зависност од 

возраста на детето и од материјалната состојба на 
семејството. 

Член 12 
На дете кое е редовен ученик во основното 

училиште, додаток на деца му припаѓа до завршу-
вањето на школувањето. 

Член 13 
На дете кое се наоѓа на редовно школување во 

средно училиште, додаток на деца му припаѓа до 
крајот на школувањето, утврден со статутот на учи-
лиштето. 

Член 14 
На дете кое се наоѓа на редовно школување во 

специјално училиште или во специјално одделение 
на основно училиште и во други воспитно образов-
ни организации, додаток на деца му припаѓа неза-
висно од возраста се додека е редовен ученик. 

Член 15 
На дете кое се наоѓа на редовно школување во 

високошколска организација, додаток на деца му 
припаѓа за онолку семестри колку што трае редов-
ното школување, утврдено со статутот на високооб-
разовната организација, сметано од запишувањето, 
како и за времетраењето на апсолвентскиот стаж, 
но најмногу до навршените 26 години од животот. 

Додатокот на деца од претходниот став припаѓа 
независно од тоа дали детето редовно ги запишува 
семестрите, но по искористувањето на правото за 
вкупниот број на семестри предвидени со статутот 
на високообразовната организација правото на дода-
ток на деца се губи, иако редовното школување и 
понатаму трае. - \ 

Додатокот на деца му припаѓа и на студент кој 
во текот на студиите ќе премине во друга високооб-
разовна организација односно друг отсек во истата 
високообразовна организација и тоа за уште онолку 
семестри колку што траат студиите во новата ви-
сокообразовна организација, сметајќи од запишува-
њето на првата високообразовна организација. 

Член 16 
Додаток на деца, ако се исполнети сите услови, 

може да се оствари најмногу за 3 месеци наназад 
од поднесеното барање, не сметајќи го месецот во 
кој е поднесено. 

Член 17 
Исплатата на додатокот на деца започнува од 

првиот ден на наредниот месец по стекнувањето на 
правото, а ако правото се стекне првиот ден во ме-
сецот, од тој ден. 

Исплатата на додаток на деца се врши во ме-
сечни износи. 

Член 18 
На дете кое се наоѓа на редовно школување до-

датокот на деца се исплатува и за време на училиш-
ниот распуст, како и за време на изведувањето на 
практичната работа предвидена со статутот на учи-
лиштето. 

На дете на кое му престанало својството на ре-
довен ученик односно на редовен студент престанува 
исплатата на додаток на деца од првиот ден на на-
редниот месец по престанокот т тоа двојство, 
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Член 19 
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 долго-
то боледување не е во можност школувањето да го 
заврши во редовниот рок, додаток на деца се испла-
тува и по истекот на годината до која припаѓа дода-
токот и тоа за онолку време колкуv што детето изгу-
било од редовното школување. 

Член 20 
На дете кое наполно и трајно или за подолго од 

една година ќе стане неспособно за работа пред на-
вршените петнаесет години од животот или за вре-
ме на редовното школување, исплатата на додатокот 
на деца продолжува за сето време на спреченоста и 
траењето на оваа неспособност која се утврдува со 
наод и мислење на инвалидската комисија. 

Како наполно и трајно неспособно за работа се 
смета и дете на кое му е признато право на профе-
сионална рехабилитација1 се до нејзиното успешно 
завршување. 

Член 21 
На дете на кое општествената заедница му обез-

бедила целосно бесплатно издржување не се испла-
тува додаток на деца, освен на дете без два роди-
тела за што условите можат да бидат утврдени со 
посебен општ акт. 

Член 22 
Додатокот на деца во утврдениот износ се испла-

тува на детето односно родителот или старателот 
кој се грижи за издржувањето, образованието и вос-
питанието на детето. 

Член 23 
Ако се утврди дека родителот .или старателот 

додатокот на деца не го употребува за издржување 
на детето, надлежниот орган на старателство може 
да предложи додатокот да не му се исплатува на 
тој родител односно старател, туку на другиот ро-
дител или на друг старател што ќе му биде опре-
делен. 

АКО се утврди дека обата родитела додатокот 
на деца не го употребуваат за издржување на дете-
то, надлежниот орган на старателство може да пред-
ложи додаток на деца да не им се исплатува на 
родителите, туку на друго лице што ќе биде опре-
делено. 

Решение за пренесување исплатата на додатокот 
на деца на другиот родител односно на друг стара-
тел донесува надлежната општинска заедница која 
решава за правото на додаток на деца по предлог 
од органот за старателство. 

Член 24 
Додатокот на деца го исплатува организацијата 

на здружен труд, друга самоуправна организација и 
работна заедница за децата утврдени во член 20, 
став 1, точка 1 и 2 од Законот за општествена заш-
тита на децата. 

За децата на работниците кои користат матери-
јално обезбедување врз основа на прописите за при-
времена невработеност, додатокот на деца го испла-
тува Самоуправната интересна заедница за вработу-
вање, ка ј која користат право на материјално обез-
бедз^вање. 

Во другите случаи утврдени во член 20, точка 
4—8 од Законот за општествена заштита на децата, 
додатокот на деца го исплатува надлежната општин-
ска заедница. 

Член 25 
Исплатата на додатокот на деца се врши врз 

основа на исплатни листи. Исплатните листи се дос-
тавуваат на претходна заверка на податоците во оп-
штиндкатз заеднЈод, 

Член 26 
Побарувањата за исплата на додаток на деца 

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

Член 27 
Кога ќ е престанат условите според кои се оства-

рува додаток на деца, исплатата на додаток на деца 
се запира со истекот на месецот во кој настанала 
промената. 

За запирање на исплатата се донесува посебно 
решение. 

Член 28 
Додатокот на деца, во почетокот на секоја годи-

на, со посебна одлука се усогласува со порастот на 
личните доходи на вработените и определбите за 
општа и заедничка потрошувачка во Републиката. 

Член 29 
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 30 
Барањето за признавање право на додаток на 

деца го поднесува родителот или старателот на де-
тето. 

Барањето се поднесува до надлежната олштинска 
заедница. 

Општинската заедница е должна да донесе реше-
ние и да го достави на странката што побрзо, но 
најкасно во рок од so дена од денот на уредно дос-
тавените барања. 

Член 31 
Во постапката за остварување на додатокот на 

деца се применуваат одредбите на Законот за општа-
та управна постапка и овој статут. 

Член 32 
Општинската заедница, што го донесува реше-

нието во прв степен, должна е да обезбеди претход-
на контрола на решението со кое се одлучува за 
остварување на додатокот на деца. 

Член 33 
Контролата на решението опфаќа оценка на 

правилноста и законитоста на решението и се врши 
пред извршувањето на исплатата. 

На решението на кое е извршена контрола и е 
утврдено дека истото е правилно и законито, се ста-
ва соодветна клаузула и се завршува со потпис на 
овластеното лице за вршење на контрола. 

Член 34 
Во решението ка ј кое се утврдени одредени не-

достатоци во однос на правилноста и законитоста, се 
става забелешка за утврдените недостатоци и пред-
метот се враќа на повторно решавање и одлучување, 
заради отстранување на недостатоците. 

По отстранувањето на недостатоците во реше-
нието, истото повторно се доставува на контрола и 
се заверува во согласност со ставот 2 на претходниот 
член. 

Член 35 
Родителот, односно старателот на детето, е дол-

жен да ја надомести штетата што ќ е настане пора-
ди неправилната исплата на додатокот и тоа во след-
ните случаи; 

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

2. ако неблаговремено пријави настанати проме-
ни во имотната состојба, бројот на членовите на се-
мејството, цдко,лув^њфтр и децата ц за други qkqji^ 
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ности што влијаат врз губењето или врз намалува-
њето на износот на додатокот, знаел или бил должен 
да знае за тие промени,-

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

Член 36 
Кога надлежниот орган ќе утврди дека за Ре-

публичката заедница настанала штета, Јќе го повика 
причинителот на штетата и ќе го задолжи во опре-
делен рок да ја надомести. 

Ако штетата не биде надоместена во определе-
ниот рок, барањето за надоместок на штета се ост-
варува со тужба ка ј надлежниот суд. 

Член 37 
Организациите на здружениот труд, другите са-

моуправни организации и заедници, државните орга-
ни и лицата што вршат самостојна дејност со личен 
труд, должни се на Заедницата да и го надоместат 
неправилно исплатениот износ на додаток на деца 
кој е остварен и исплатен врз основа на невистинити 
податоци издадени од нив. 

IV. САМОУПРАВУВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

1. Основни одредби 

Член 38 
Заедницата обезбедува услови самоуправните пра-

ва и обврски на основачите на Заедницата да се 
остваруваат преку делегатите на основачите во орга-
ните и телата на Заедницата, во согласност со закон, 
Самоуправната спогодба за здружување и одредбите 
на овој статут. 

Член 39 
Заедницата е должна, пред да се донесат од 

Собранието, да ги стави на јавна дискусија пред 
основачите следните општи акт^и: 

1. Статутот на Заедницата; 
2. годишните и среднорочните планови и прог-

рами за развој на предучилишното и основното вос-
питание и образование и општествената заштита на 
децата; 

3. Програмата и планот за работа на Заедницата; 
4. Републичкиот стандард за задолжително основ-

но образование ;
 1 

5. Финансискиот план на Заедницата. 
6. Одлуката за утврдување на дополнителни сред-

ства за општинските заедници за задолжително ос-
новно образование и за специјално основно образо-
вание ; 

7. другите општи акти што се од значење за 
работа на Заедницата за кои ќ е одлучи Собранието. 

Јавната расправа за нацртите на актите од став 
1 на овој член, по правило, ќе трае најмалку 30 де-
на од денот на донесувањето на нацртите на актите. 

Член 40 
Во Заедницата, врз основа на предлозите и мис-

лењата од јавната дискусија, се утврдуваат предлози 
на актите од претходниот член. 

Предлог-актите од претходниот став ги утврдува 
Извршниот одбор на Собранието на Заедницата и 
заедно со извештајот од јавната дискусија ги предла-
га на Собранието за донесување. 

Актите од претходниот член не можат да бидат 
усвоени доколку не добиле поддршка во јавната 
дискусија од мнозинството основачи на Заедницата. 

Доколку не се добие поддршка од мнозинството 
од основачите, се покренува постапка за усогласува-
ње на ставовите и мислењата. 

Постапката, роковите и начинот на усогласува-
ње поблиску се утврдуваат со Деловникот на Собра-
нието на Заедницата. 

Член 41 
Заедницата прибавува мислење од основачите за 

општествените договори и самоуправните спогодби 
кои ги склучува со други учесници во спогодувањето. 

Заедницата не може да пристапи кон склучување 
на општествени договори и самоуправни спогодби, со 
кои се преземаат обврски за ангажирање средства на 
Заедницата, доколку не добие согласност од мнозин-
ството на основачите на Заедницата. 

2. Собрание на Заедницата 

Член 42 
Со работата на Заедницата управува Собранието 

на Републичката заедница (во натамошниот текст: 
Собранието). 

Собранието е носител на правата и обврските на 
Заедницата. 

Собранието, непосредно и преку своите органи 
и тела, ги извршува задачите и работите од својата 
надлежност во согласност со Уставот, Законот, Са-
моуправната спогодба за здружување, овој статут, 
општествени договори и самоуправни спогодби. 

а) Состав и начин на избирање 

Член 43 
Собранието го сочинуваат делегати што ги из-

бираат и отповикуваат основачите на Заедницата. 

Член 44 
Бројот на делегатите што се избираат во секо-

ја1 делегатска единица се утврдува со одлука на 
Собранието на Заедницата, сообразно на важечките 
прописи за избори и Самоуправната спогодба за 
здружување во Републичката заедница. 

Член 45 
Собранието со одлука го утврдува бројот на де-

легатите од корисниците и давателите на услугите 
што ги избираат основачите, односно определува де-
легации и делегатски единици што избираат посебен 
или заеднички делегат во согласност со Законот, Са-
моуправната спогодба за здружување и овој статут. 

Член 46 
Делегатите во Собранието се избираат како пос-

тојани делегати за време од 4 години или како по-
времени делегати. 

Повремените делегати се делегираат за одделни 
седници, за определени прашања или за определен 
временски период. 

Изборот и отповикувањето на делегатите во Соб-
ранието се врши ,според Законот. 

б) Делокруг и работа на Собранието 

Член 47 
Собранието како носител на правата и обврските 

особено: 
1. ја усогласува политиката на развој на преду-

чилишното и основното воспитание и образование и 
општествена заштита на децата која се остварува во 
рамките и преку Заедницата; 

2. го усогласува и следи развојот на предучилиш-
ното и основното воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата,-

3. донесува годишни и повеќегодишни планови 
и програми за развој на предучилишното и основно-
то воспитание и образование и општествената заш-
тита на децата,-

4. донесува Статут и други самоуправни општи 
акти со кои се уредуваат односите во Заедницата; 

5. донесува општи акти за утврдување на усло-
вите, начинот на остварување и висината на дода-
токот на деца; 

6. одлучува за користењето на средствата на За-
едницата и за здружување на средствата со други 
самоуправни организации и заедници,-

7. донесува програма за работа, финансиски план 
и усвојува периодична пресметка и завршна сметка; 

8. ја утврдува висината на придонесот за обез-
бедување средства на Заедницата; 

9. одлучува за формирањето, располагањето и ра-
кувањето со средствата на резервата,-
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10. утврдува Републички стандард за задолжи-
телно основно образование; 

11. утврдува услови, мерила и критериуми за 
обезбедување дополнителни средства за задолжител-
но основно образование на општинските заедници; 

12. ја утврдува висината на дополнителните сред-
ства на општинските заедници за задолжително и 
специјално основно образование. 

13. утврдува нормативи и стандарди за простор 
и опрема за предучилишното и основното воспита-
ние и образование; 

14. одлучува за склучување на општествени до-
говори и самоуправни спогодби; 

15. претресува прашања од заеднички интерес за 
основачите на Заедницата; 

16. презема мерки за унапредување на самоуп-
равувањето во Зедницата и за подоследно остварува-
ње и развој на делегатскиот систем; 

17. одлучува за начинот на вршењето на струч-
ните и други работи за потребите на Заедницата; 

18. склучува самоуправна спогодба со работ-, 
ната заедница на Стручната служба за утврдување 
на меѓусебните односи, права, обврски и одговор-
ности, како и дава насоки за работа на Стручната 
служба на Заедницата; 

19. дава согласност на актот за организација и 
ситематизација на работите и работните задачи на 
Стручната служба на Заедницта; 

20. ја утврдува програмата за развој и финан-
сирање на подготовките за општонародна одбрана 
и општествена самозаштита и одлучува за обезбе-
дување на средства и нивно здружување со други 
организации и заедници за задоволување на заед-
ничките потреби од областа на општонародната од-
брана; 

21. го усвојува годишниот извештај за својата 
работа и работата на другите органи и тела на Соб-
ранието, донесува заклучоци и дава насоки за ра-
бота; 

22. донесува Деловник за својата работа; 
23. ги избира и разрешува: претседателот и пот-

претседателот на Собранието, претседателот и чле-
новите на Извршниот одбор и другите тела на Соб-
ранието ; 

24. го избира секретарот и неговиот заменик; 
25. врши верификација на мандатот на делега-

тите ; 
26. го следи остварувањето на програмите, оп-

штествените договори и самоуправните спогодби и 
дава иницијатива за преземање на мерки и актив-
ности во врска со нивното извршување,-

27. обезбедува услови за информирање на јав-
носта за својата работа и работата на другите орга-
ни и тела; 

28. врши и други работи определени со закон, 
Самоуправната спогодба за здружување и со овој 
статутот и други самоуправни општи акти на Заед-
ницата. 

Член 48 
Републичкиот стандард за задолжително основно 

образование и условите и мерилата под кои општин-
ските заедници добиваат дополнителни средства врз 
основа на Републичкиот стандард, ги утврдува Соб-
ранието на Заедницата во согласност со Собранието 
на СР Македонија. 

Член 49 
Собранието на Заедницата работи и одлучува на 

седници. 
Седниците се одржуваат по потреба. 

Член 50 
Собранието работи и одлучува ако на седницата 

се присутни мнозинство на делегати на Собранието. 
Одлуката на Собранието е полноважна ако е 

донесена со мнозинство гласови од присутните деле-
гати на седницата на Собранието. 

Начинот на работењето и донесувањето на одлу-
ки во Собранието се уредува со Деловникот за ра-
бота на Собранието. 

Член 51 
Првата седница на Собранието ја свикува прет-

седателот на Собранието на кој му истекол мандатот 
и раководи со седницата до изборот на работно 
претседателство. 

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

Член 52 
На првата седница Собранието врши верифика-

ција на мандатот на избраните делегати и тоа врз 
основа на извештајот на Изборната комисија и из-
вештајот и предлогот на верификационата комисија. 

Постапката на верификацијата на мандатот на 
изборните делегати поблиску се уредува со Делов-
никот за работа на Собранието. 

Член 53 
Собранието на Заедницата има претседател и 

потпретседател кои се избираат на две години од ре-
дот на делегатите на Собранието. 

Претседателот и потпретседателот на Собрание-
то на Заедницата можат да бидат повторно избрани 
на иста должност во текот на траењето на теков-
ниот мандатен период на делегатите во Собранието 
на Заедницата. 

Член 54 
Претседателот на Собранието на Заедницата ја 

претставува Заедницата и Собранието, ги свикува 
седниците на Собранието и на истите претседава, 
предлага дневен ред, ги потпишува актите што се 
донесуваат на седниците, ја координира работата 
на органите и другите тела на Собранието, се гри-
жи за спроведување на одлуките и заклучоците, Де-
ловникот за работа на Собранието и други работи 
определени со овој статут и Деловникот на Собра-
нието. 

Член 55 
Потпретседателот на Собранието на Заедницата 

му помага на претседателот во работата и во дого-
вор со него врши одредени работи од неговиот де-
локруг и го заменува за време на неговата отсут-
ност. 

3. Права и должности на делегатите на Собранието 

Член 56 
Делегатот во Собранието на Заедницата има пра-

ва и должности утврдени со Уставот, Законот, Само-
управната спогодба за здружување и со овој статут. 

Делегатот ги стекнува правата и должностите од 
денот кога е верифициран неговиот мандат. 

Мандатот на делегатот на Собранието трае че-
тири години. 

Делегатот не може повеќе од двапати еднопод-
руго да биде делегиран во Собранието. 

Член 57 
Делегатот на Собранието има права и долж-

ности : 
1. да присуствува на седниците на Собранието и 

неговите органи и тела и да учествува во нивната 
работа и одлучување,-

2. да поднесува предлози за донесување акти 
И одлуки; 

3. да поставува делегатски прашања и да добие 
одговор; 

4. да бара поднесување извештај за спроведува-
ње на одлуките и заклучоците за работа на Заед-
ницата. 

5. да избира и да биде избран. 
Во заземањето на ставови по прашања за кои се 

одлучува на Собранието, делегатот постапува спо-
ред насоките и ставовите на делегацијата што го из-
брала, како и во согласност со општите општествени 
интереси и потреби, а самостојно се определува за 
гласање во Собранието. 
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Член 58 
Делегатот за својата работа е одговорен пред 

' Собранието на Заедницата и делегатската единица 
од Koja е избран. 

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

Член 59 
Делегатот има право да поднесе оставка на де-

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

и начин пропишани со закон и со Статутот на деле-
гатската единица од која е делегиран. 

Член 60 
Делегатот има право на патни, дневни и други 

трошоци во врска со работата на Собранието и не-
говите органи и тела. 

Висината на надоместокот на трошоците од прет-
ходниот став ја утврдува Собранието. 

4. Извршен одбор на Собранието 

Член 61 
Извршниот одбор на Собранието на Заедницата 

(во натамошниот текст.- Извршен одбор) е колекти-
вен извршен орган на Собранието. 

Извршниот одбор има претседател и 10 члено-
ви кои ги избира Собранието на Заедницата од ре-
дот на своите делегати. 

Извршниот одбор се избира на првата седница 
на Собранието. 

Членовите на Извршниот одбор се избираат за 
време од 4 години. 

Претседателот на Извршниот одбор се избира за 
време од 2 години и може да биде избран најмногу 
уште за' 2 години на иста должност во текот на тра-
ењето на мандатниот период во Извршниот одбор. 

- Во случај на спреченост или отсутност на прет-
седателот на Извршниот одбор на седницата претсе-
дава делегат — член на Извршниот одбор што ќе го 
определи Извршниот одбор 

Член 62 
АКО член на Извршниот одбор во текот на тра-

ењето на неговиот мандат биде избран за претседа-
тел на Собранието му престанува должноста член на 
Извршниот одбор. 

Постапката за избирање претседател и членови 
на Извршниот одбор се уредува со Деловникот за 
работа на Собранието. 

Член 63 ' 
Извршниот одбор во рамките на своите права и 

обврски, особено: 
1. ја следи состојбата и остварувањето на поли-

тиката утврдена од Собранието и му предлага на 
Собранието мерки за унапредување на предучилиш-
ното и основното воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата,-

2. подготвува нацрти и предлози на самоуправни 
општи акти и заклучоци и други материјали што ги 
разгледува и донесува Собранието; 

3. утврдува предлози на општествени договори и 
самоуправни спогодби што ги заклучува Собранието; 

4. утврдува предлози на планови и програми за 
работа, финансиски план и завршна сметка на Заед-
ницата; 

5. донесува план за одбрана и план за други вон-
редни ОКОЛНОСТИ; 

6. го следи и обезбедува извршувањето на одлу-
ките и заклучоците и другите акти на Собранието 
на Заедницата; 

7. се грижи за извршување на финансискиот план 
во поглед на остварувањето на приходите, за намен-
ско и рационално вложување и користење на сред-
ствата на Заедницата и нивните резерви согласно од-
луките, заклучоците ц насоките на Собранието на 
Заедницата, 

8. се грижи за извршување на општествените до-
говори и самоуправните спогодби што ги склучува 
Собранието на Заедницата; 

9. се грижи за остварувањето и развојот на де-
легатските односи и информирањето во Заедницата; 

10. одлучува за набавка на основни средства и 
други средства за работа на Заедницата и за други 
потреби до висина определена со самоуправен општ 
акт на Собранието на Заедницата,-

11. ги врши работите од делокругот на Собра-
нието на Републичката заедница во случај, на непос-
редна воена опасност и во вонредни околности со 
обврска донесените одлуки да ги поднесе на потвр-
дување кога Собранието на Републичката заедница 
ќе биде во можност да одржи седница; 

12. овластува потписници за полноправно распо-
лагање со средствата на Заедницата,-

13. формира повремени работни тела по укажа-
на потреба (комисии, групи) за проучување на опре-
делени прашања од делокругот на својата работа; 

14. врши и други работи што ќ е му ги довери 
Собранието. 

Член 64 
Извршниот одбор за својата работа му одговара 

на Собранието. 

Член 65 
Извршниот одбор работи на седница и полно-

важно одлучува ако на седницата присуствуваат мно-
зинство од членовите на Извршниот одбор. 

Одлуката на Извршниот одбор е полноважна ако 
е донесена со мнозинство гласови од присутните 
членови на Извршниот одбор. 

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

Член бб 
Собранието може одделни членови или целиот 

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

5. Самоуправна контрола на Заедницата 

Член 67 
Заради организирано вршење на самоуправната 

контрола во извршувањето на одлуките и другите 
акти што ги донесува Собранието и неговите органи, 
како и заради остварување и заштита на самоуправ-
ните права на корисниците во остварувањето на пре-
дучилишното и основното воспитание и образовани^ 
и општествена заштита на децата и заштитата на 
правата и интересите на даватели на услугите во 
Заедницата, се формира Одбор за самоуправна кон-
трола. 

Одборот за самоуправна контрола е самостоен 
орган на Заедницата. 

Член 68 

Одборот за самоуправна контрола има претседа-
тел и 6 члена. 

Членовите на Одборот за самоуправна контрола 
ги избираат собранијата на општинските заедници 
на начин на кој се врши избор на делегати во Соб-
ранието. 

Неспоива е функцијата на член на Одборот за 
самоуправна контрола со функцијата делегат на Соб-
ранието на Заедницата. 

Член 69 
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 самоуп-
равна контрола со одлука ги определува Собранието 
на Заедницата. 
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Член 70 
Одборот за самоуправната контрола врши кон-

трола на: 
1. спроведувањето на општествените договори и 

самоуправните спогодби, Статутот и другите општи 
акти на Собранието,-

2. остварувањето на правата на корисниците на 
средствата на Заедницата и правата од општествена-
та заштита на децата; 

3. одговорно и наменско користење на материја-
лите и финансиските средства на Заедницата,-

4. извршувањето на одлуките на Собранието и 
неговите органи и тела; 

5. извршувањето на Програмата за работа на 
Заедницата и на Стручната служба на Заедницата. 

Член 71 
Одборот јврши контрола врз основа на непосред-

но забележување на своите членови, извештаите и 
пријавите добиени од страна на делегатите, опште-
ствено-политичките организации и заедници, наоди-
те од страна на инспекциските органи и Службата 
на општественото книговодство. 

Член 72 
Одборот за самоуправна контрола има право и 

должност за уочените појави и утврдените наоди да 
го извести Собранието и неговите органи, општин-
ските заедници и другите основачи, Службата на 
општественото книговодство и да бара преземање на 
соодветни мерки. 

Член 73 
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 74 

Заради подготвување и претходно разгледување 
и претресување на прашањата што се разгледуваат 
на Собранието. Собранието формира комисии и 
други работни тела. 

Член 75 п 
Постојани комисии на Собранието се-. 
1. за избор и именување,-
2. за верификација на мандатите на делегатите; 
3. за следење остварувањето на предучилишното 

и основното воспитание и образование и за одмор 
и рекреација на децата; 

4. комисија за Статут и друга нормативна деј-
ност; 

5. за остварување на додатокот на деца и дру-
гите парични примања; 

6. за општонародна одбрана и општествена са-
мозаштита; 

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

Член 76 
Комисиите ја следат проблематиката за која се 

формира и му поднесуваат на Собранието на Заед-
ницата предлози на одлуки и мерки од соодветната 
област. 

Во рамките на својата надлежност комисиите мо-
жат да донесуваат заклучоци и за нив го известу-
ваат Собранието на Заедницата. 

Член 77 
Собранието на Заедницата може да формира по-

времени комисии и работни тела. 
Членовите на комисиите на Собранието се име-

нуваат од редот на делегатите на Собранието и дру-
ги стручни лица. 

Член 78 
Составот и делокругот на работата на комисиите 

и другите работни тела на Собранието се одредуваат 
со Одлуката за формирање, а начинот на работата 
се одредува со Деловникот на Собранието на Заед-
ницата, . 

7. Секретар на Собранието на Заедницата 

Член 79 
Собранието на Републичката заедница има се-

кретар. 
Секретарот на Собранието е и раководител на 

Стручната служба на Заедницата. 

Член 80 
За секретар на Собранието на Републичката за-

едница може да биде избрано лице кое има висока 
стручна подготовка и шест години работно искуство. 

- Секретарот на Собранието на Републичката заед-
ница се избира за време од 4 години и може пов-
торно да биде избран на истата должност. 

I Член 81 
Секретарот на Собранието на Републичката за-

едница го именува Собранието н а ' Републичката за-
едница врз основа на јавен конкурс, а по предлог на 
конкурсна комисија. 

Конкурсната комисија од став 1 на овој член 
има пет члена кои ги именува Собранието на Ре-
иубличката заедница. 

Пред да изврши избор, Собранието на Заедни-
цата прибавува мислење од Работната заедница на 
Стручната служба на Заедницата. 

Член 82 
Правата од работниот однос и по основ на вло-

жен труд, секретарот на Собранието ги остварува во 
Работната заедница на Стручната служба. 

Член 83 
Секретарот ги врши особено следните работи: 
1. му помага на претседателот за подготвување 

на седниците на Собранието и неговите органи; 
2. се грижи за подготвување на нацртите и пред-

лозите на општите акти кои ги донесува Собранието 
и неговите органи,-

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

4. се грижи за извршување на одлуките на Соб-
ранието и неговите органи,-

5. ја застапува Републичката заедница во имот-
ните и други односи кои произлегуваат од дејноста 
на Заедницата,-

6. раководи со Работната заедница и е одгово-
рен за нејзината работа на Собранието на Заедни-
цата; 

7. одговорен е за наменско користење на сред-
ствата за Заедницата,-

8. склучува договори согласно овластувањата од 
Собранието на Заедницата и Извршниот одбор. 

9. го подготвува извештајот за работа на Собра-
нието и неговите органи и тела и учествува во под-
готвувањето на развојните документи на Заедницата, 
како и во подготвувањето на актите за условите и 
мерилата за распределба на средствата и други са-
моуправни општи акти што се од битно значење за 
работата на Заедницата,-

10. го организира спроведувањето на подготов-
ките за општонародната одбрана и општествената са-
мозаштита во Работната заедница и врши надзор 
над нивното спроведување, ги известува органите на 
Заедницата и другите надлежни органи за состојбата 
на подготовките за одбрана и презема мерки за заш-
тита на тајноста на податоците и документите од 
областа на народната одбрана,-

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

Член 84 
Секретарот за својата работа одговара на Собра? 

нието на Заедницата, 
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Член 85 
Секретарот е должен во својата работа да поста-

пува согласно со општите акти и заклучоци на Соб-
ранието и Извршниот одбор. 

Член 86 
Секретарот на Собранието има заменик. 
Заменикот на секретарот на Собранието на За-

едницата му помага на секретарот во работата и 
раководењето, го заменува во случај на негово от-
суство или спреченост и врши други работи што ќ е 
му ги довери секретарот. 

Работите и работните задачи на заменикот на 
секретарот ,ќе бидат поконкретно утврдени со актот 
за организација и систематизација на Работната за-
едница на стручната служба на Заедницата. 

Заменикот на Секретарот го именува Собранието 
на Заедницата. 

Одредбите на овој статут за условите, начинот 
на изборот и за правата врз основа на работата на 
секретарот се применуваат и на заменикот на се-
кретарот. 

Заменикот на секретарот за својата работа му 
одговара на секретарот и на Собранието на Заедни-
цата. 

Член 87 
Собранието на Заедницата може да го разреши 

секретарот на Собранието и неговиот заменик и пред 
истекот на времето за кое се именувани. 

V. ОПШТЕСТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ И 
САМОУПРАВНО СПОГОДУВАЊЕ 

Член 88 
Заедницата во рамките на своите права, обврски 

и одговорности учествува во склучувањето на опште-
ствени договори со кои се обезбедува и усогласува 
самоуправното 'уредување на односите од значење за 
предучилишното и основното воспитание и образо-
вание и општествена заштита на децата и за .функ-
ционирањето на Заедницата. 

Член 89 
Со самоуправна спогодба работниците, работни-

те луѓе и граѓаните во рамките и преку Републич-
ката заедница ги утврдуваат непосредните меѓусебни 
права, обврски и одговорности, мерките за нивното 
остварување и ги уредуваат другите односи од заед-
нички интерес. 

Член 90 
Општествените договори во името на Заедницата 

ги склучуваат Собранието на Заедницата. 
Со општествен договор и самоуправна спогодба 

особено се уредува: 
1. финансирањето на предучилишното и основ-

ното воспитание и образование и општествената заш-
тита на децата на граѓаните од СР Македонија на 
привремена работа и престој и иселениците во стран-
ство ; 

2. остварувањето на определени потреби, цели и 
задачи од заеднички интерес чие задоволување се 
обезбедува преку Заедницата со здружување на сред-
ства од општинските заедници, а особено: 

— минимум општествено организирано воспита-
ние и образование на децата во годината пред поа-
ѓање на училиште, 

— научно-истражувачката дејност за унапредува-
ње на предучипишното воспитание и општествената 
заштита на децата, 

— унапредувањето и проширувањето на матери-
јалната основа на трудот во областа на предучилиш-
ното воспитание и општествената заштита на децата, 

— дополнително финансирање на дејноста на 
згрижувањето, воспитанието и образованието на де-
цата ,од предучилишна возраст во стопански недовол-
но развиените општини, 

— задоволувањето на определени заеднички пот-
реби и интереси за специјалното основно воспита-
ние и образование на децата кои се школуваат над-

вор од подрачјето на општината, како и за основно-
то образование на децата здружени подолго време-
на лекување во болница; 

3. заедничките основи и мерила за стекнување 
на доходот на организациите на здружен труд за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и одмор и рекреација на децата со слободна разме-
на на трудот; 

4. утврдувањето и примената на нормативите, 
стандардите, мерилата и критериумите за оствару-
вање на дејноста на предучилишното и основното 
воспитание и образование и општествена заштита на 
децата,-

5. создавањето услови и учество во финансира-
њето на издавачката дејност од областа на преду-
чилишното и основното воспитание и општествената 
заштита на децата,-

6. условите за организирање и користење на од-
моралиштата за деца во СР Македонија; 

7. мерилата и критериумите за одредување ви-
сината на учеството во финансирањето на општестве-
ната исхрана на учениците и 

8". други работи и задачи од заеднички интерес 
од областа на предучилишното и основното воспи-
тание и образование и општествената заштита на де-
цата кои придонесуваат во унапредувањето на раз-
војот на овие дејности. 

Член, 91 
Иницијатива за склучување на општествени до-

говори и самоуправни спогодби во областа на преду-
чилишното и основното воспитание и образование и 
општествена 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, основа-
чите на Заедницата, како и органите на Републич-
ката заедница. 

Член 92 
Во склучувањето на општествените договори и 

самоуправни спогодби учесниците се рамноправни. 
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 општествена 
одговорност на учениците и постапката за нивното 
изменување и дополнување. 

VI. ПЛАНИРАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ 
И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

1. Планирање 

Член 94 
Работниците, другите работни луѓе и граѓаните, 

остварувајќи го правото и должноста на планирање, 
донесуваат планови за развој на предучилишното и 
основното воспитание и образование и општествена-
та заштита на децата, усогласени со плановите на 
организациите на здружен труд, месните заедници, 
самоуправните интересни заедници и другите само-
управни организации и плановите на општествено-
политичките заедници. 

Член 95 
Заедницата донесува среднорочен план и прог-

рами за развој на предучилишното и основното вос-
питание и образование и општествена заштита на 
децата, кои се остваруваат во рамките и преку Заед-
ницата. 

За остварување на Среднорочниот план и прог-
рами се донесуваат годишни програми за развој, а 
по укажана потреба програмите може да се доне-
суваат и за подолг период. 

Заедницата го планира, усогласува и следи раз-
војот на предучилишното и основното воспитание и 
образование и општествена заштита на децата во 
Републиката, врз основа на плановите на општински-
те заедници, 
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Член 96 
Планот на развојот ги содржи особено: 
1. заедничките потреби, интереси и цели,-
2. обемот, квалитетот и начинот на задоволува-

њето на одредени заеднички потреби и интереси во 
предучилишното и основното воспитание и образо-
вание и општествената заштита на децата; 

3. обемот на самоуправноста во задоволувањето 
на заедничките потреби и интереси кои се оствару-
ваат во рамките и преку Заедницата,-

4. приоритетите во задоволувањето на заеднич-
ките потреби и интереси. 

5. задржувањето на средствата за солидарно за-
доволување на заедничките потреби и интереси кои 
се остваруваат во рамките и преку Заедницата; 

6. правата, обврските и меѓусебните одговорнос-
ти во планирањето и остварувањето на заедничките 
потреби и интереси. 

Член 97 
Републичката заедница најмалку еднаш годишно 

го анализира остварувањето на тековниот средноро-
чен план и во согласност со поставените цели и за-
дачи во Планот, ги утврдува конкретните задачи, 
мерки и активности за остварување на Среднороч-
ниот план во наредната година. 

2. Финансирање 

Член 98 
Средствата за задоволување на заедничките пот-

реби и интереси што се остваруваат во рамките на 
Заедницата од областа на основното воспитание и 
образование и општествената заштита на децата се 
обезбедуваат во согласност со закон, овој статут, 
плановите и програмите на Заедницата за развој на 
дејностите и другите самоуправни општи акти на 
Заедницата. 

Член 99 
Средствата за задоволување на заедничките по-

треби и интереси во смисла на член 98 се обезбеду-
ваат преку придонес. 

Висината на придонесот се утврдува годишно, со 
периодично усогласување во согласност со полити-
ката утврдена во Резолуцијата за општествено-еко-
номскиот развој на Републиката и планот и програ-
мите на Заедницата за развој на дејностите со посе-
бен општ акт и тоа: 

— за основно воспитание и образование; 
— за општествена заштита на децата. 
Висината на придонесот ја утврдува Собранието 

на Заедницата во согласност со Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 100 
За задоволување на заедничките потреби и ин-

тереси на предучилишното и основното воспитание 
и образование и општествената заштита на децата, 
утврдени во смисла на член 8 од Самоуправната спо-
годба за здружување, Заедницата обезбедува сред-
ства по пат на здружување врз основа на самоуп-
равна спогодба. 

Член 101 
Со Самоуправната спогодба за здружување на 

средства и Програмата за чие остварување се здру-
жуваат средства се утврдуваат основите, мерилата и 
критериумите за здружување и користење на сред-
ствата, правата и обврските и обемот на средствата 
за реализација на Програмата и други прашања од 
значење на здружувањето и користењето на сред-
ствата. 

Член 102 
За задоволување на определени заеднички пот-

реби и интереси на предучилишното и основното 
воспитание и образование и општествена заштита на 
децата, преку Републичката заедница можат да се 
користат и средствата кои наменски се здружуваат 
или на друг начин ќе ги обезбедат самоуправните и 
другите организации и заедници, општествено-поли-
тдечкЈлте заедници, како и средства од други извори. 

3. Финансиско работење 

Член 103 
Средствата што 'ќе се остварат од придонесот во 

смисла на член 99 од овој статут се користат за: 
— додаток на деца; 
— реализација на Републичкиот стандард за за-

должително основно образование (дополнителни сред-
ства на општинските заедници за образование; 

— специјално основно образование на децата со 
пречки во психофизичкиот развој кои се школуваат 
во организации на здружен труд од подрачје на дру-
га општина; 

— основно образование на децата задржани по-
долго време на лекување во стационарни здравствени 
организации; 

— учество во финансирање на програми за из-
градба и опремување на нов училиштен простор (но-
ви Згради, доградба, надградба) за задолжително 
основно образование; 

— учество во финансирањето на поголеми адап-
тации на објектите за специјално основно воспита-
ние и образование; 

— учество во реализација на програмите за уна-
предување и модернизација на постојаните кабинети 
на основните училишта,-

— предучилишно и основно воспитание и обра-
зование за децата на нашите граѓани на привреме-
на работа и престој и иселеници во странство; 

— остварување работи, задачи и активности од 
меѓународната соработка по прашања од предучи-
лишно и основно воспитание и образование и оп-
штествена заштита на децата; 

— остварување на стручните и другите работи 
за потребите на Заедницата; 

— обезбедување на основни и други средства за 
потребите на Заедницата. 

Член 104 
Средствата на Заедницата ќе можат да се ко-

ристат за обезбедување дополнителни средства и за: 
— основно образование на возрасни; 
— стручно, педагошко и марксистичко образова-

ние на воспитно-образовниот кадар во предучилиш-
ното и основното воспитание и образование; 

— издавачката дејност од областа на предучи-
лишното и основното воспитание и образование 
(учебници, лектира, детски списанија, сликовници, 
прирачници и слично); 

— развој на дејноста за унапредување на преду-
чилишното и основното воспитание и образование и 
општествената заштита на децата,-

— унапредување на научно-истражувачката рабо-
та во дејностите од надлежност на Заедницата; 

— развој на унапредување на детското твореш-
тво од областа на техниката и другите воспитно-об-
разовни подрачја и 

— други работи, задачи и активности од заед-
нички интерес во областа на предучилишното и ос-
новното воспитание и образование и општествената 
заштита на децата. 

Член 105 
Додатоков на деца се обезбедува во висина, под 

услови и на начин утврдени со закон, овој статут и 
другите самоуправни општи акти на Заедницата. 

Член 106 
Дополнителните средства за задолжително основ-

но образование врз основа на Републичкиот стан-
дард за задолжително основно образование добиваат 
општинските заедници чии изворни приходи се не-
доволни за реализација на републичкиот стандард, 
под услови и мерила што ги донесува Собранието на 
Заедницата во согласност со Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 107 
Користењето на средствата за другите намени 

утврдени во член 103 и 104 се регулира со програ-
мите што се реализираат, со самоуправни спогодби 
и со други општи акти што ги донесува Собранието? 
н^ Ззедницзтз, 
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- Член 108 
Средствата на вкупниот приход на Заедницата, 

покрај намените утврдени во член 103 и 104 од 
ОВОЈ статут, се користат и за формирање на: 

— средства за деловно работење и 
— средства на резервите. 

Член 109 
Средствата на деловниот фонд ги сочинуваат ос-

новните и обртните средсгва на Заедницата. 

Член НО 
Средствата на резервите се формираат од вишо-

кот на приходите над расходите утврдени со заврш-
ната сметка на Заедница, а издвојувањето се врши 
со завршната сметка се додека вкупниот обем на 
овие средства не достигне ниво на едномесечна ис-
плата на додаток на деца и едномесечна исплата 
на дополнителните средства врз основа на Републич-
киот стандард за задолжително основно образова-
ние. 

Средствата на резервите служат за покривање 
на расходите над приходите утврдени со завршната 
сметка на Заедницата, за обртни средства за обез-
бедување на ликвидно работење на Заедницата, како 
и времено позајмување на општинските заедници во 
услови на нерамномерност во остварувањето на при-
ливот на приходите. 

Начинот и условите на користењето на средства-
та на резервите се регулира со самоуправен општ 
акт на Собранието на Заедницата. 

Член 111 
Финансиското работење на Заедницата опфаќа : 
— составување на финансиски план; 
— следење на остварувањето и користењето на 

средствата, 
— организација и водење на книговодствена и 

друга евиденција за средства на Заедницата; 
— составување на периодични пресметки, заврш-

на сметка и биланс на средствата на Заедницата; 
— составување на биланс за реализација на ре-

публичкиот стандард за задолжително основно обра-
зование и биланс за дополнилелно финансирање на 
специјалното основно воспитание и образование. 

Финансиското работење на Стручната служба на 
Заедницата се води одделно од финасиското рабо-
тење на Заедницата. 

Член 112 
Со финансискиот план на Заедницата се утвр-

дуваат и се распоредуваат приходите и расходите 
за секоја деловна година. 

Член 113 
По истекот на секоја деловна година се изготву-

ва завршна сметка на Заедницата врз основа на 
финансиското работење на Заедницата. 

Завршната сметка на Заедницата се доставува до 
СОК кај која на жиро сметка се водат паричните 
средства на Заедницата. 

Член 114 
Поблиски одредби за финансиското работење на 

Заедницата се утврдуваат со посебен општ акт на 
Заедницата. 

W,I. ОДНОСИ НА ЗАЕДНИЦАТА СО ОПШТЕСТВЕ-
НО ПОЛИТИЧКИТЕ И ДРУГИ ЗАЕДНИЦИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 115 
Во извршувањето на своите задачи, Заедницата 

остварува соработка со Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија и органите на опште-
ствено-политичките организации и заедници и само-
управните интересни заедници во Републиката, осо-
бено во уредувањето на односите и заедничките 
интереси во плановите и програмите за развој на 
предучилишното и основното воспитание и образо-
вание и општествена заштита на децата со опште-

ствените планови на Републиката, создавање услови 
за рамномерен регионален развој и унапредување 
на предучилишното и основното воспитание и обра-
зование и општествената заштита на децата на тери-
торијата на Републиката. 

Член 116 
Заедницата за извршување на задачите од инте-

рес за развојот и унапредувањето на предучилишно-
то и основното воспитание и образование и опште-
ствената заштита на децата, соработува и може да 
се здружува со републичките и покраинските заед-
ници од областа на предучилишното и основното вос-
питание и образование и за општествената заштита 
на децата на територија на СФРЈ, во сојузи и други 
облици на здружугање на самоуправните интересни 
заедници и за меѓусебно информирање по пат на 
размена на материјали и со остварување на други 
форми на соработка. 

VIII. ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА ЗА РАБОТАТА 
' НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 117 
Заради обезбедување јавност во работењето, За-

едницата презема мерки работните луѓе и граѓани-
те, организациите на здружен труд, другите само-
управни организации и заедници општествено-поли-
тичките и другите организации да бидат постојано 
информирани за работата и проблемите во областа 
на предучилишното и основното воспитание и обра-
зование и општествената заштита на децата, како и 
за одлуките и другите општи акти што ги донесува 
Собранието на Заедницата и за таа цел ги користи 
средствата за јавно информирање, публикации и 
слично. 

Член 118 
Органите на Заедницата се грижат печатот и 

другите средства за јавно информирање да бидат 
навремено известени за работата, да им се обез-
беди навремен увид во материјалите изготвени за 
седниците на Собранието и неговите органи и тела. 

Член 119 
За известување на јавноста Заедницата издава 

гласило. 
За јавноста во работата на Заедницата се гри-

жи претседателот на Собранието. 

Член 120 
Начинот на остварување на јавност во работата 

на Собранието, Извршниот одбор и другите тела 
на Собранието, поблиску се утврдуваат со Деловни-
кот за работа на Собранието. 

Член 121 
Статутот и другите самоуправни општи акти 

кои се од општ интерес за корисниците и поширо-
ката јавност се објавуваат во „Службен весник на 
.Социјалистичка Република Македонија“, а остана-
тите општи акти во гласилото на Заедницата. 

Член 122 
Собранието на Заедницата може да одлучи од-

делни акти на Собранието на Заедницата да се обја-
ват во посебни публикации. 

Член 123 
Во Заедницата се сметаат за тајна и не може 

да се објавуваат податоците од значење за народ-
ната одбрана, како и податоците за фактите чија 
трајност е загарантирана со закон. 

IX. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

Член 124 
- Заедницата во рамките на своите права и долж-

ности, а во согласност со системот на општонарод-
ната одбрана врши подготовка за одбрана и оп-
штествена самозаштита, во согласност со плановите 
за одбрана. 
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Член 125 
Собранието, во согласност со постојаните пропи-

си од областа на општонародната одбрана и опште-
ствената самозаштита, а во рамките на своите пра-
ва и должности, ги врши следните работи: го про-
грамира и планира развојот на народната одбрана, 
обезбедува спроведување на мерките за готовност, 
ги спроведува мерките за безбедност и заштита на 
тајноста на податоците на општонародната одбрана, 
презема мерки за организирање, подготвување и ос-
пособување на органите и работните луѓе. 

Член 126 
Општествената самозаштита во Заедницата се ор-

ганизира и се остварува заради заштита на соци-
јалистичкиот самоуправен систем, заштита на само-
управувањето и самоуправните права на работните 
луѓе и граѓаните, заштита на општествениот имот, 
развивање на дисциплината и социј,алистичкиот мо-
рал, заппита на интересите на Заедницата и извр-
шување на обврските на органите на Заедницата и 
Работната заедница. 

Заедницата ја остварува општествената самозаш-
тита со преземање на идејно-политички, самоуп-
равни, социјални, нормативни, управни и други мер-
ки и активности заради ефикасно остварување на 
дејноста на Заедницата. 

Член 127 
Заедницата утврдува програма за развој и фи-

нансирање на подготовките за општонародна одбра-
на, обезбедува средства кои може да ги здружи со 
други организации и заедници за задоволување на 
заедничките потреби од областа на општонародната 
одбрана. 

Член 128 
За вршење на определени работи од општона-

родната одбрана Собранието именува Комисија за 
општонародна одбрана која работи во согласност 
со прописите од областа на општонародната одбра-
на и општествената самозаштита. 
/ 

Член 129 
Начинот на остварувањето на општонародната 

одбрана и општествената самозаштита поблиску се 
уредува со Правилникот за општонародна одбрана 
и општествена самозаштита и другите самоуправни 
општи акти од областа на општонародната одбрана 
и општествената самозаштита. 

X ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ И ДРУГИТЕ РАБОТИ 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 130 
Стручните, управно-финансиските, администра-

тивните и техничките работи на Заедницата ги врши 
Стручната служба на Заедницата. 

Стручната служба на Заедницата е организира-
на во работна заедница заради вршење на работите 
од предучилишното и основното воспитание и обра-
зование и општествената заштита на децата од дело-
кругот на Заедницата. 

Работната заедница на Стручната служба на 
Заедницата, во согласност со Собранието на Заедни-
цата, може да врши стручни работи и за други 
самоуправни интересни заедници. 

Вршењето на стручните и другите работи за 
потребите на Заедницата може да се Остварува и во 
Заедничка стручна служба на повеќе заедници, кога 
за тоа Не одлучи Собранието. 

Член 131 
Меѓусебните права, обврски и одговорности на 

Заедницата и работниците на Работната заедница на 
Стручната служба се утврдуваат со самоуправна 
спогодба. 

Со самоуправна спогодба од претходниот став 
особено се зфедува: 

1. видот и обемот на работите и работните за-
дачи што треба да ги врши работната заедница; 

2. основите и мерилата за стекнување на дохо-
дот на Работната заедница; 

3. овластувањата на Работната заедница во по-
глед на управувањето и користењето на средствата 
во врска со извршувањето на нејзината работа; 

4. одговорноста на Работната заедница за врше-
њето на работата,-

5. структурата на работните места и квалифика-
ционата структура на кадрите на работната заед-
ница; 

6. начинот на остварувањето на правата и долж-
ностите на работоводниот орган на работната заед-
ница; 

7. начинот на решавање на меѓусебните спорови 
и други прашања од меѓусебен интерес и други' 
прашања од заеднички интерес. 

Со Самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член може да се предвиди давање согласност на ак-
тите на Работната заедница од страна на Собра-
нието. 

XI. ДОНЕСУВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
Њ Е НА СТАТУТОТ И ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ 

ОПШТИ АКТИ 

Член 132 
Предлог за пристапување кон донесување, из-

менување и дополнување на Статутот на Заедни-
цата можат да поднесат најмалку 10 делегати на 
Собранието на Заедницата, Извршниот одбор на 
Собранието на Заедницата, комисиите на Собранието 
и собранијата на општинските заедници. 

За предлогот за преиспитување кон изменување 
и дополнување на Статутот на Заедницата одлу-
чува Собранието на Заедницата. 

Предлогот за изменување и дополнување на Ста-
тутот има облик на статутарна одлука. 

Член 133 
Нацрт на актот за изменување и дополнување на 

Статутот подготвува Извршниот одбор на Собра-
нието на Заедницата или посебна комисија на Со-
бранието на Заедницата. 

Нацртот на актот за изменување и дополнување 
на Статутот го утврдува Собранието на Заедницата 
и го става на јавна расправа која трае најмалку 15 
дена. 

Јавната расправа ја следи Извршниот одбор. 
По завршената јавна расправа, Извршниот од-

бор го утврдува предлогот на Статутарната одлука, 
откако ike ги разгледа предлозите и мислењата да-
дени по нацртот. 

Извршниот одбор е должен да поднесе писмен 
извештај за јавната расправа во која дава образ-
ложение зошто не усвоил одредени предлози и мис-
лења дадени по нацртот. 

Предлогот на Статутарната одлука за изменува-
ње и дополнување на Статутот, Извршниот одбор го 
доставува на' Собранието на одлучување и усвоју-
вање. 

Член 134 
Статутарната одлука со која се врши изменува-

ње и дополнување на Статутот на Заедницата може 
да се донесе во скратена постапка кога се работи 
за прашања за чие уредување постои неодложна 
потреба и ако измените и дополнувањата се од 
помал обем. 

Член 135 
Самоуправните општи акти за кои според овој 

статут е предвидена јавна расправа се донесуваат 
на начин и во постапка предвидени за донесување 
на Статутот на Заедницата. 

Другите самоуправни општи акти ги донесува 
Собранието на Заедницата по предлог на Изврш-
ниот одбор на Собранието на Заедницата, без утвр-
дување на нацрт на самоуправниот општ акт. 
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Член 136 
Самоуправни општи акти во Заедницата се: 
1. Статутот, 
2. Републичкиот стандард за задолжително ос-

новно образование, 
3. општествените договори, 
4. самоуправните спогодби, 
5. плановите за развој, 
6. правилниците, 
7. деловниците и 
8. одлуките и упатствата. 

Член 137 
Самоуправните општи акти влегуваат во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето. 
По исклучок, ако за тоа постојат особено оп-

равдани причини, самоуправните општи акти мо-
жат да влезат во сила во рок пократок од 8 дена 
од објавувањето или во денот на донесувањето. 

Член 138 
Автентично толкување на Статутот и другите 

самоуправни општи акти дава Собранието на За-
едницата, на предлог на Извршниот одбор на Со-
бранието на Заедницата. 

Член 139 
Собранието на Заедницата може да го овласти 

Извршниот одбор да утврди пречистен текст на са-
моуправниот општ акт. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 140 
Со донесувањето на овој статут престануваат да 

важат: 
1. Статутот на Републичката СИЗ за општестве-

на заштита на децата („Службен весник на СРМ“ 
бр. 47/82); 

2. Статутот на Републичката заедница за основ-
но образование, број 18-504/2 од 21. X. 1982 година; 

3.' Статутарната одлука за изменување и допол-
нување на Статутот на Републичката СИЗ за опште-
ствена заштита на децата бр. 03-291/15 од 29. IV. 
1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 36/85). 

Другите самоуправни општи акти на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата и Републичката самоуправна 
интересна заедница за основно образование ќе ва-
жат до 31. XII., 1986 година. 

Среднорочните планови за развој на дејностите 
за период 1986—1990 година ќе важат до крајот 
на среднорочниот период. 

Одлуката за утврдување на условите, начинот 
на остварувањето и висината на додатокот на деца, 
бр. 03/77/12 („Службен весник на СРМ“ бр. 6/86), 
Републичкиот стандард за задолжително основно об-
разование, бр. 02-12/2 '(„Службен весник на СРМ“ 
бр. 13/79) и Одлуката за измена на Републичкиот 
стандард бр. 473/2 („Службен весник на СРМ“ број 
7/81), нормативите, стандардите, мерилата и крите-
риумите донесени од страна на Републичката само-
управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата и Републичката самоуправна интерес-
на' заедница за основно образование, продолжуваат 
да важат. 

Член 141 
Постојната стручна служба на Републичката 

самоуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата и секторот за основно образование 
при Стручната служба на Републичката заедница за 
насочено образование — Скопје продолжуваат да 
функционираат како единствена Стручна служба на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата. 

Организацијата на работата на Стручната служ-
ба поблиску ќе се утврди со Правилникот за орга-
низација и систематизација на работите и работните 
задачи на Работната заедница која ќе се донесе во 
согласност со Собранието, најдоцна во рок од 90 
дена од донесувањето на овој статут. 

Член 142 
Овој статут влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето, а ќе се применува со денот 
на донесувањето. 

Овој статут ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ по неговото потврдување од Собранието на 
СР Македонија. 

Бр. 11-282/9 
29 април 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Павлина Влашева, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Окружниот стопански суд во Скопје со реше-

нието Срег. бр. 1230 од 10. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1443-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради престанок на Оп-
штинската заедница за образование и научни деј-
ности, со целосна одговорност, Гостивар, ул. „Мајор 
Чеде Филиповски“ бр. 19, со следните податоци: Се 
брише поради престанок Општинската заедница за 
образование и научни дејности, со целосна одговор-
ност, Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски“ бр. 19. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1230/36. (572) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1229 од 10. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 3-1475-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар бришењето поради престанок на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, со целосна одговор-
ност, Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски“ бб, со 
следните податоци: Се брише поради престанок Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, со целосна одговор-
ност, Гостивар ул. „Мајор Чеде Филиповски“ бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1229/86. (573) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1253 од 18. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-408-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Медицинскиот ,центар „Гевгелија“, 
Ц. О. — Гевгелија, ул ,„Слободан Митров Данко“ 
бб, со следните податоци: ,Се брише досегашниот 
застапник Прим. д-р Ристо Ѓуровски, претседател на 
Колегијалниот работоводен орган, а се запишува но-
виот застапник Никола Трајков, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1253/86. (574) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше- -
нието Срег. бр. 12.54 од 17. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-289-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Заводот за рехабилитација на деца 
и младинци, Ц. О. — Скопје, ул. „II Македонска бри-
гада“ бб, со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапник Димовски Трајан, в. д. директор, без 
ограничување, а се запишува новиот застапник На-
умовски Живко, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1254/86. (575) 

Окружниот стопански суд во- Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1256 од 17. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-626-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар запишувањето на привремени мерки 
и промена на лицето овластено за застапување на 
Централното основно училиште „Напредок“, Ц. О. — 
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с. Студеничани — Скопско, со следните податоци: Се 
запишаа привремените мерки и новиот застапник 
претседател на привремениот одбор Медим Шакири, 
без ограничување, а се брише досегашниот застапник 
Наиф Мустафа, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1256/86. (576) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1209 од 3. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2016-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Земјоделската задруга 
„Кучевиште“, Р. О. — с. Кучевиште, со следните по-
датоци: Се запиша промената на својството на ли-
цето овластено за застапување и досегашниот в. д. 
директор Пирковиќ Киро се запишува како директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1209/86. (577) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1240 од 12. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр 1-289-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на РО Завод за рехабилитација на деца 
и младинци, Ц. О. — Скопје, ул. „II Македонска 
бригада“ бб, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Наумовски Живко, директор, а се 
запишува новиот застапник Димовски Трајан, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1240/86. (578) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1187 од 24. XI. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1574-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената — проширувањето на спо-
редната дејност на Посебната организација „Препо-
род“, Н. Сол. О., во состав на Казнено-поправниот 
дом — Идризово, со следните податоци: 

Се запиша проширувањето на споредната деј-
ност СО: 

070123 — трговија на мало со метални и елек-
тротехнички стоки; 

070124 — трговија на мало со огрев и градежни 
материјали,-

070121 — трговија на мало со текстил и кон-
фекција; 

070132 — друга трговија на мало со мешани сто-
ки (пчеларска опрема и др.). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1187/86. (579) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1166 од 18. XI. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 4-1946-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар запишувањето на споредната дејност 
и промената на лицето овластено за застапување на 
РО Градска заедница на Авто-мото друштвата — 
Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 51, со следните 
податоци: 

Се запишува споредната дејност- 070140 — трго-
вија на мало со моторни возила и делови (на стари 
возила со процена). 

Се брише досегашниот застапник Ристо Јова-
новски, раководител, а се запишува новиот застапник 
Филип Шулевски, раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1166/86. (581) 

Комисијата за избор и именување при Собра-
нието на општината Кратово 

О Б Ј А В У В А 

дека Собранието на општината Кратово ќе вртпи 
-избор на еден судија во Општинскиот суд — Кратово 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за здружениот труд, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и посебните услови предвидени во член 91 од 
Законот за редовните судови („Службен весник на 
СРМ“ бр. 17/79 и 46/82). 

Пријавите со потребните документи да се доста-
вуваат до Комисијата за избор и именување при 
Собранието на општината Кратово во рок од 15 
д е н а ' од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ“. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1220 од 8. XII. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр 1-1744-10-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапувањето на Работната организација за основно 
воспитание и образовани“е „Карпош“, О. Сол. О. со 
ООЗТ - Скопје, ООЗТ Основно училиште „Горче 
Петров“ — Скопје, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник — Давидовски Герасим, а се 
запишува новиот застапник Алексовска Славка, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1220/86. (580) 

181. Одлука за изменување на Одлуката за ви-
сината на посебниот надоместок што се 
плаќа за друмските моторни возила — — 185 

182. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 198/85 од 24 декември 1986 година 185 

183. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 197/86 од 21 јануари 1987 година 186 

184. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 140/86 од 4 февруари 1987 година 187 

185. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 241/86 од 4 февруари 1987 година 187 

186. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 220/85 ОД 22 јануари 1987 година 188 

187. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 283/85 од 11 февруари 1987 година 188 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

116. Самоуправна спогодба за здружување во 
Републичка самоуправна интересна заед-
ница за предучилишно и основно воспита-
ние и образование и општествена зашти-
та на децата — — — — — — — 189 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

117. Статут на Републичката самоуправна ин : 
тересна заедница за предучилишно и ос-
новно воспитание и образование и опште-
ствена заштита на децата — — — — 196 
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