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

Среда, 27 август 1986 
С к о п ј е 

Број 32 Год. х и п 

Претплатата за 1986 година изнесу-
ва 5.800 динари. Овој број чини 150 
ДИН. Жиро сметка 40100-603-12498 

505. 
В|рз основа на член 19 од Западниот за системот на 

општествената контрола на цените /(„Службен лио-
на СФРЈ", бјр. <64/84 и 43/36), и член 6 од Законот 
за општествен,а контрола на цените на производите 
и услугите („Службен весник на СВМ", бр. 10/85), 
Извршниот савет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА ЗА НЕПОСРЕДНА КОН-
ТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА 

ЦЕНИТЕ НА ДНЕВНИТЕ ИНФОРМАТИВНО 
ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИЦИ 

1. Се пропишува мерка за непосредна контрола 
на цените — давање согласност на цените на днев-
ните информативно нп о лити чии весници. 

2. Се дава согласност н а цените на оро изво дите 
од точка 1 од оваа одлука и тоа: 

— за весникот „Нова Македонија" 70 дин/Јприме-
роис а за броевите во петок и сабота 80 д поприме -
Р01К; 

— за весниците „Флака е влазримит" и „Бирлик" 
40 дин/примерок, 

3. Оваа одлука .влегува во сила, наредниот ден 
од денот на објавувањето ,во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 23-1427/1 Потпретседател 
21 август 1986 година , на Извршниот совет, 

Скопје д-р Владо Камбовски, е. р. 

506. 
Црз основа на член 72 став 3 од Законот за 

заштита на природните реткости („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/73), Извршниот савет на Собрание то 
на СР Македонија донесе 4 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ 
РЕТКОСТИ 

1. 3,а директор на Републичкиот завод за заш-
тита на природните реткости >се именува Методија 
Џииунов, заменик директор на РО за промет, произ-
водство и прикажување на филмови „Македонија-
филм"-— Скопје. ч 

2. Ова решение -влегува во оила со денот на до-
несувањето, а Не се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

* 
Бр. 17-878/3 Претседател 

10 јули 1986 година на Извршниот шкет, 
Скопје м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

507. 
Врз основа на член 178 'став з од Законот за 

државната управа („Службен в е,сник на СРМ" бр. 
45/80), 'Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донеле 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗ-

ВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. За »републички советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија се именува Томис-

лав Симоски, досегашен член на Извршниот швет и 
претседател на Републичкиот комитет за меѓународ-
ни односи. 

2. Ова решение влегува в|о лила со денот »на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-849/2 Претседател 
10 јули 1986 ло дин а на Извршниот совет, 

Скопје мир Глигорие Гоговски, е. р. 

508. 
Врз основа на член 173 став 3 и аден 176 од * 

Законот за .државната утрава („Службен (весник на 
СЕМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА 

ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

1. 3,а 'советник на претседателот на Републичката 
комисија за културни врски со странство се 'назна-
чува Тодор Тасески, досегашен -советник .на претсе-
дателот на Комисијата. 

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

Бр. 17-1269/1 Претседател 
10 јули 1986 т д и н а на Извршниот »совет/ 

Скопје мчр Глигорие Гоговски, е. р. 

509. 
Врз .основа иа 'член (280 од Законот за државна-' 

та уцрава >(„ Службен весник на СВМ" бр. 45/80), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе [ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ВТОРОСТЕ-

ПЕНАТА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ПРИ 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се разрешуваат претседателот, членовите и 
нивните заменици на Второстепената дисциплинска 
комисија анри Извршниот швет на 'Собранието на 
СРМ, поради (истек на (времето за к(ое се 'именувани: 

претседателот Миле Крцко в,ски, 
заменик на претседателот Живко Серафимовски, 
членовите Јорго Хаци Стерјо и Саид Саид, 
замениците на членовите Момчило Апостлов-

ски и Трајче Нацевски. 
II. 3;а (претседател, членови и (нивни заменици 

на Второстепената дисциплинска комисија (При Из-
вршниот совет на 'Собранието на СР М:акедонија ,се 
именуваат: 

1. претседател Јорго Хаџи (Стерјо, потсекретар 
-ж) Републичкиот секретаријат за правосудство; 

2. за заменик на претседателот Жи)вко Серафи-
мов ски, потсекретар |но Републичкиот (комитет за 
Т1РУ1Д; 

3. за член Трајче Недевски, (секретар на Репуб-
личкиот совет за заштита на поредокот утврден со 
Уставјот, за исенов заменик Димитар Спировски, со-
ветник во Собранието на СРМ; 
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4. з,а »член Павле Трајанов, началник на Одделе-
нието за аналитика В10 Службата за јавила безбедност 
ири републичкиот секретаријат за внатрешни »работи; 

з;а негов заменик Љубомир Димчевски, (началник 
на Одделениево за безбедност, контрола и регули-
рање на сообраќајот при Републичкиот секретаријат 
за внатрешни работи. 

Бр. .17-1333/1 Потпретседател 
18 јули 1986 година на Извршниот швет, 

Садије Илија Филиповски, с. р. 
510. 

Брз основа на точка 3 од Одлуката иа образу-
вање Комисија за стандардизација на географските 
имиња {„Службен весник на СРМ" бр. 14/82), изврш-
ниот дане! на Собранието на Социј алистп^кл Ре-
публика Мак е,до, ли ја донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАШЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ и А КОМИСИЈАТА ЗА СТАНДАРДИ-

ЗАЦИЈА НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМИЊА 

1. Се разрешуваат претседателот и членови ге на 
Комисијата за стенд ар дм зад ија на 'географските ими-
ња, паради истек на времето за кое се именувани: 

а) претседателот Ванчо Андонов; 
б) членовите: Јован Блажевски, днр Божидар Ви-

доески, Благој Зашов, Петар Илиевски, Јордан Јо-
новски, Александар Каровски, дЈр Диме Лазаров, 
Ци Ј ази Лиманоски, Антун Мославац, Лилјана Митев-
ска, днр Митко Панов, Тодор Симовски, Трајка Ста-
нато ежи. 

2. За претседател и членови на Комисијата за 
стандардизација на географските имиња се имену-
ваат : 

а) за претседател 
— Најден. Настев, помошник на претседателот 

на Републичкиот комитет за меѓународни односи; 
6} за членови: 
— Љупчо Арсовски, советник на претседателот 

на Републичкиот комитет за меѓународни односи; 
— инж. Јован Блажевски, инспектор за одржу-

вање на премерот и катастарот на земјиштето во 
Републичката геодетска управа,-

— шеад. д-р Божидар Видоески, член на Маке-
донската академија на науките и уметностите; 

— Билјана Пановжа-Гаврилова, самостоен /совет-
ник за заштита на природно и културно наследство 
в)о Републичкиот комитет за градежништво, урбани-
зам и заштита на човековата оре дина; 

— пошол. Александар Јовановиќ, советник во 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана; 

— Нијази Лиманоски, помошник на претседа-
телот на Републичкиот комитет за образование и 
физичка култура; 

— Љубе Милешевски, доцент на Географскиот 
факултет во Скопје; 

— Јован Мирчевска редовен професор на Гра-
дежниот факултет во Скопје; 

— д-р Коста Пеев, вонреден професор на Ка-
тедрата по македонски /јазик и југословенски јазици 
при Филолошкиот факултет во Скопје; 

— Марија Цветкова-Попова, советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за законодавство 
и организација; 

— Слободанка Пулејковска, началник на Одде-
лението за управни работи во Републичкиот .секре-
таријат за внатрешни работи; 

— Вера Сајтова, самостоен советник за наука 
во Републичкиот комитет за наука, технолошки раз-
вој и информатика; 

— д-р Љубица Станков ска, виши научен .сора-
ботник во Институтот за македонски јазик „Крсте 
Мисирков" — Скопје; 

— д-|Р Александар Стојановски, научен советник 
во Институтот за (национална и спорија — Скопје. 

Бр. 17-1334/1 Потпретседател 
18 јули 1986 година на Извршниот совет, 

Скопје Илија Филиповски, е. р. 

511. 
Врз основа на 'член 172 став 2 од Законот за 

државната управа ((„Службен весник на ОРМ" бр. 
45/30), Извршниот совет на Собранието на ОР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЛАВ-
НИОТ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА СООБРАЌАЈ 

И ВРСКИ 

1. За заменик на главниот републички инспектор 
за сообраќај и врски се (именува Бојан Јјончевши, 
досегашен заменик иа (главниот републички инспек-
тор за 'сообраќај и ирски. 

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

Бр 17-1337/1 
18 јули 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, е. р. 

512. 
Врз основа на член 171 од Закрнот за држав-

ната управа {„'Службен весник на ОРМ" (бр. 45/80), 
Извршниот совет на Собранието иа (СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ КАПЕТАН НА КАПЕ-

ТАНИЈАТА НА ПРИСТАНИШТАТА 

1. За капетан на Капетанијата на (пристаништа-
та се именува Златан Клечкаровски, досегапхен капе-
-тан на Капетанијата на пристаништата. 

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

Бр. 17-1336/1 
18 јули 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на .Извршниот совет, 
Илија Филиповски, е. р. 

513. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на ОРМ" бр. 
45/80) и член 96 став з од Законот за Извршниот 
совет на 'Собранието на СРМ {„Службен весник на 
СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. За помошник на секретарот на Секретаријатот 
за (кадровски прашања на Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија се (назначува Ристо То-
невски, досегашен (Советник на секретарот на Секре-
таријатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави в)о „'Службен (весник таа 
СР1М". 

Бр. 17-1335/1 
18 јули 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на -Извршниот совет, 
Илија Филиповски, е. р. 
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514. 
В(рз основа на член 178 'став ,3 од Законот за 

државната управа ((„Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот (совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

1. За републички советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија се именува Евзи 
Мемети, досегашен секретар на Статутарната коми-
сија на СКМ. 

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

Бр. 17-850/1 
18 јули 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Илија Филиповски, е. р. 

515. 
Врз ©анова на член 42 став 4 од Законот-за ма-

теријално обезбедување на учесниците но Нар|одно-
окхшбодителната војна („Службен весник на СРМ", 
бр. 41/85), претседателот на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА 
КОРИСНИЦИТЕ И ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПЛАТИ НА 
МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Член 1 
Со овој 'Правилник се пропишува начинот на во-

дење на евиденцијата за корисниците на право на 
постојано матери јадно обезбедување, исклучително 
материјално обезбедување, еднократна парична по-
мош и надоместок за помош и нега од друго лице, 
зај начинот на водење на евиденцијата за извршените 
исплати односно потрошените средства и обрасците 
на кои ср води таа евиденција. 

Член 2 
Евиденцијата за бројот на корисниците на пра-

вата се води во (посебна Книга за евиденција на ко-
рисниците на правата и лзо картици за бројот нд ко-
рисниците по видови на права. 

Евиденцијата за извршените (исплати на корисни-
ците се води на ликвидациони листови, а евиденци-
јата на пјотрошените средства на книговодствени кар-
тици. 

Обрасците на книгата, караниците и ликвидацио-
ниот лист од став (1 и 2 на (овој член се отпечатени 
кон овој правилник и се не,гов составен дел. 

Член 3 
Во книгата за евиденција на корисниците на пра-

вата се евидентираат 'следните податоци: презиме и 
име на корисникот, ден, месец и (година на раѓање, 
место на живеење и адреса, вид на правото, одрено 
цравата што (ги користи, (основ за користење на пра-
вото (учесник во НОВ, ЕЛАС, НОДЕМ, член на 'се-
мејство на умрен учесник во НОВ, ЕЛАС и .ПОДЕМ) 
година на учеството во /НОВ (односно Е ЛАС и 
НО ДЕМ на учесникот — личниот корисник односно 
на умрениот учесник за корисниците — членови на 
семејство, број и дата на решението за остварување 
на правото, износ на паричното примање (полн или 
намален) и забелешка (образец бр. 1). 

Книгата за (евиденција на корисниците на пра-
вата е составена од поврзани листови во кои »се 

содржани обележјата на податоците од став 1 на 
овој член, укоричена е 'бо тврди корици и истата 
има траен карактер. 

Член 4 
-Во Книгата за евиденција на (корисниците на 

правата податоците од член з став 1 на овој пра-
вилник се евидентираат хронолошки врз основа на 
нр авосилно решение. 

Ако едно лице е корисник на .повеќе права во 
Книгата за евиденција на корисниците на правата се 
евидентира како еден корисник со повеќе права. 

Член' в 
В1о картицата за (бројот на корисниците на пос-

тојано материјално обезбедување се .евидентираат 
податоци за бројот на корисниците 'според годините 
на учеството во НОВ, НОДЕМ и ЕЛАС и видот на 
паричното примање (образец бр. 2). 

Картицама за бројот на корисниците на исклу-
чително материјално обезбедување ги .содржи истите 
податоци кои се предвидени за корисниците за пос-
тојано материјално обезбедување од став 1 од отеј 
член (образец бр. 3). 

Член 6 
Во картицама за /бројот на 'корисниците на дода-

ток за нега и помош од друго лице се евидентираат 
податоци за бројот на корисниците на додаток за 
нега и помош, одделно за корисниците за постојано 
материјално обезбедување, исклучително материјално 
обезбедување,, за членовите на умрен учесник во 
НОВ и износот на паричното примање (образец 
бр. 4). 

Член 7 
Во картицата за бројот на корисниците на едно-

кратна парична ш м о ш се евидентираат податоци за 
бројот на корисниците 'според нивното својство, учес-
ници во НОВ кои не -се корисници на постојано 
или исклучително матери јално обезбедување, корис-
ници на постојано материјално обезбедување, корис-
ници .на исклучително материјално обезбедување и 
членови на семејство и вкупно потрошени средства 
(образец бр. 5). 

Член 8 
Во картичките за бројот на корисниците од член 

5 до 7 на овој правилник се евидентираат збирни по-
датоци за бројот на корисниците за секое право 
одделно кориотеј1ќи опи податоците од Книгата за еви-
денција и регистрирајќи ги сите промени што наста-
нуваат во текот на времето во бројот на корисни-
ците. 

Член 9 
Евиденцијата на исплатата на паричните прима-

ња на корисниците се води на ликвидациони листови 
за (секој корисник одделно врз основа на списокот 
на поштенските ^патници ш кои (е извршена испла-
тата на месечните парични примаша на (корисниците. 

Член 10 
Во ликвидациониот лист се (евидентираат лични 

податоци за корисникот, видот -на правото,, времето 
на стекнувањето!, .користењето и престанокот на пра-
вото, износот на паричното примање, задолжите и 
нето исплатениот износ за секој месец (образец 
бр. 6). 

Член 11 
Евиденцијата за потрошените средства за оства-

руваше на правата од материјално обезбедување на 
учесниците то НОВ .се води на збирни и (аналитички 
книговодствени картици. 

На збирната книго,водствена картица се евиден-
тираат хронолошки ш т е извршени исплати од соод-
ветната сметка на (буџетот на Републиката врз осно-
ва на дневниот извод од »Службата за општествено 
книговодство. 
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На (аналитичките книговодствени картици се еви-
дентираат хронолошки извршените исплати ио ви-
дови на права врз основа иа налозите приложени кон 
дневниот извод од (Службата за општествено книго-
водство. , 

Член 12 
К|ниг0|водствени аналитички картици се .водат за 

извршените наплати по следните видови на мрава и 
други наплати: 

1) постојане материјално обезбедување, 
2) исклучително (материјално обезбедување, 
3) н;адо!ме1СУШк за помош и нена од друш лице, 
4) надоместок на трошоци за сместување во соод-

ветна социјална организација на здружен труд, 
5) еднократна парична помош, 
6) на|д01М1есток за работа на членовите на лекар-

ската комисија, 
7) надоместок на трошоците на СОК и ПТТ за 

извршените исплати, и 
,8) .погрешни исплати. 

Член 13 
Збирната евиденција за корисниците на (правата 

се ©оди на картицише еа 'бројот на корисниците по 
видови на праЈва од член 2 став 1 на овој правил-

ник, а евиденцијата ва потрошените «ар(ед|С1Тва на 
книговодствени картици од (член 11 на овој пра-
в,и линк. 

Збирната евиденција од став 1 на овој правил-
ник се |ВО,ди по општини и збирно за Републиката. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во оила на овој пра-

вилник престанува да важи Упатството за начинот на 
водење евиденција аа корисниците на материјално 
обезбедување на учесниците во .НаМдноошободител-
ната војна и за потрошените сродства 4, Службен вес-
ник на СРМ", бр. 36/78). 

Член Иб 
Овој правилник ^влегува »во сила осмиот ден од 

денот на 'објавувањето во „Службен (весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 01-01-5077 
6 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална, политика, 

Милован Шиковски, е. р. 

Книга за евиденција на корисниците на правата 
Образец бр. 1 

КАРТИЦА ЗА БРОЈОТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА Образец бр. 2 
ПОСТОЈАНО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
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КАРТИЦА ЗА БРОЈОТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА Образец бр. 3 
ЖЖЛУЧИТЕНО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

КАРТИЦА ЗА БРОЈОТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА Образец бр. 4 
НАДОМЕСТОК ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД ДРУГО 

ЛИЦЕ 



Стр. 798 — Бр. 32 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 27 август 1986 

516. 

Брз основа иа член 61 став 4 од Законот за 
дополнителна заштита на воените инвалиди („Служ-
бен дешиќ ма СРМ". бр. 41/85), претседателот на 
Републичкиот комитет за здравство и 00|Циј,ална по-
литика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КО-
РИСНИЦИТЕ НА ПРАВАТА И ЗА ИЗВРШЕНИТЕ 

ИСПЛАТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА НА 
ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Член \1 
Со овој (правилник Iсе пропишува начинот на 

водењето на .евиденцијата т корисниците на пра-
вото на инвалидски додаток, семеен (додаток, надо-
месток за помош и нега од друг*) лице, професио-
нална рехабилитација и материјално обезбедување 
за 'Време на професионална рехабилитација, дода-
ток зна деца. здравствена заштита и надоместок за 
купување на (моторно возило, за (начинот на (Воде-
ње на евиденцијата за (извршените исплати однос-
но потрошените рредспва, како и обрасците на кои 
-се води таа евиденција. 

Член 2 
Евиденцијата за бројот на корисниците на пра-

вата се води во посебна (Книга за евиденција ита ко-
рисниците на правата и во картици за бројот на 
корисниците пр видови на права. 

Евиденцијата на извршените мештани на корис-
ниците »се води на ликви}дациони листови, а евиден-
цијата на потрошените 'Средства н!а книговодствени 
картици. 

Обрасците .»а книгата, картиците и ликвидацио-
ниот лист од став 1 и 2 на овој член се 'составен 
дел на овој правилник. 

Чл ен 3 
Во Книгата за евиденција на корисниците на 

правата се евидентираат следните податоци: пре-
зиме и име на корисникот, ден, месец и година на 
раѓање, место на живеење и адреса, вид на 'право-
то односно правата што пи користи, 'својство на ко>-
РИ1СН1ИКОТ: воен и'н:в1али|д од војните и трупа на ин-
валидност (НОВ, ЕЛАС и НО ДЕМ), мир1новремен 
воен инвалид и група на инвалидност, корисник на 
семејна инвалиднина и основот од кој го изведува 
правото (ч1л,сн »на семејството на паднат борец, 
умрен воен инвалид од војните и на умрен мирно -
времен воен инвалид), број и дата (на решението за 
остварување на правото, износ на паричното при-
мање (полн или намален), ооуживатели на правото 
и забелешка ((образец бр. 1). 

Книгата за 'евиденција (на корисниците на пра-
вата е составена од поврзани листови во кои ое 
содржани обележјата на податоците од став 1 на 
овој член, укоричена е со тврди корици и (истата 
има траен карактер. 
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Член 4 
Во Книгата за евиденција на корисниците на 

правата, податоците од член 3 став 1 на овој пра-
вилник се евидентираат хронолошки врз основа на 
правосилно решение. 

Ако едно лице е корисник на повеќе права во 
Книгата за евиденција на корисниците на правата 
се евидентира како еден корисник со повеќе права. 

Член 5 
Во (Картицама за 'бројот на корисниците на ин-

валидскиот додаток се евидентираат (податоци за 
бројот на корисниците според својството и тоа: (во-
ени инвалиди од војните од НОВ, .НОДЕМ и ЕЛАС, 
мирн01време1ни шени инвалиди, корисници на се-
мејна инвалиднина и видот на паричното примање 
(образец бр. (2). 

Член 6 
Во картицама за бројот .на корисниците на се-

меен додаток се евидентираат податоци за бројот 
на корисниците според видот на паричното прима-
ње и својството" на корисниците (образец бр. 3). 

Член 7 
Во картицата за бројот на корисниците на на-

доместок за помош и нега ед друго лице се еви-
дентираат податоци за бројот на корисниците спо-
ред свод ството и степенот на инвалидите тот, а за 
корисниците на семејна инвалиднина според осно-
вот од кој се изведува правото (образец (бр. 4). 

Член 8 
Во картицата за бројот на корисниците на ма-

теријално обезбедување за професионална рехаби-
тација се (евидентираат додатоци за бројот на ко-
рисниците шпорет (степенот на инвалидитетот, ста-
роста и шжолската подготовка (образец бр. 5). 

Член 9 
Во картицата за бројот на корисниците на до-

даток на деца се евидентираат податоци за корис-
ниците на додаток на деца според својството на ко-
рисникот и бројот на децата кои имаат право на 
додаток за деца (образец бр. 6). 

Член 10 
Во картицата за (бројот на корисниците (на 

здраствена заштита се евидентираат податоци за 
бројот на членовите на семејствата на воените ин-
валиди кои користат здравствена заштита како нео-
шгурени по ние(ден основ или осигурени како зем-
јоделци (образец бр. 7). 

Член 11 
Во картицата за бројот на (корисниците на на-

доместок за купување на моторно возило се еви-
дентираат податоци за бројот на корисниците спо-
ред групата на инвалидитетот (Образец бр. 8). 

Член 12 
Во картиците за бројот на корисниците од члан 

5 до- 11 на оврј правилник се (внесуваат збирни 
податоци за (бројот на корисниците за секое право 
одделно користејќи ти податоците од Книгата за 
евиденција и регистрирајќи ги (сите промени што 
настануваат во текот на времето во бројот на ко-
рисниците. 

Член 13 
Евиденцијата на исплатата на паричните при-

мања на корисниците се води на ликвидациони лис-
тови за секој корисник одделно, 1врз основа на спи-
сокот .на поштенските уплатници со кои е изврше-
на (исплатата на месечните парични примања на ко-
рисниците. 

Член 14 
Во ликвидациониот лист се евидентираат лични 

податоци за корисникот, видот на правото, време-
то на стекнувањето, користењето на правото, изно-
сот на паричното примање, завршните и нето ис-
платениот износ за секој месец (образец бр. 9). 

Член 15 
Евиденцијата за потрошените средства за оства-

рување на правата од дополнителна заштита на 
воените инвалиди се води на збирни и аналитички 
книговодствени кар ти ци. 

На збирната 'книговодствена картица се евиден-
тираат хронолошки сите извршени исплати од соод-
ветната сметка на Буџетот на Републиката врз ос-
нова на дневниот извод од Службата за општестве-
но книговодство. 

На аналитичките книговодствени картици се 
евидентираат хронолошки извршените исплати по 
видови на права врз (основа на налозите приложе-
ни кои дневниот извод од Службата на општестве-
но книговодство. 

Член 16 
Книговодствени аналитички картици се водат за 

извршените исплати /по (следните видови на права 
и други исплати: 

1. инвалидски додаток, 
2. 'семеен додаток, 
3. надоместок за помош и нега од друго лице, 
4. материјално обезбедување за време на про-

фесионална рехабилитација. 
5. додаток на деца, 
6. здравствена заштита, 
7. надоместок за купување на моторно возило, 
8. надоместок за сместување во социјална ор-

ганизација, 
9. надоместок за исхрана и сместување за вре-

ме на професионална рехабилитација, 
10. надоместок за работа на членовите на ле-

карската комисија, 
11. надоместок на трошоците на СОК и ПТТ за 

/извршените исплати, и 
12. погрешни исплати. 

Член 17 
Збирната евиденција за корисниците на права-

та, се води на маргините за бројот на корисниците 
по видови на права од член 2 став 1 на (овој пра-
вилник, а евиденцијата за потрошените -средства на 
книговодствените картици од член 15 на овој пра-
вилник. 

Збирната евиденција од став 1 на овој член се 
води по општини и збирно за Републиката. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во аила на (овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на исплатувањето на инвалидските припадне ж-
еости и другите парични примања и за водење 
евиденција на корисниците на правата според За-
конот за воените (инвалиди („Службен весник на 
СВМ", бр. 18/79). 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на 016јавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-01-5077 
6 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика. 

Милован Шиковски, е. р. 
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Образец бр. 1 
Книга за евиденција ш корисниците иа правата 

Објразец бр. 2 

КАРТИЦА ЗА БРОЈОТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК 

Образец бр. 3 
КАРТИЦА ЗА БРОЈОТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СЕМЕЕН ДОДАТОК 
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Образец бр. 4 
Картица за бројот .на корисниците за додаток за 
.нега и помош од страна ма друго лице 

Образец бр. 5 

КАРТИЦА ЗА БРОЈОТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 
МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИТАЦИЈА 

Образец бр. 6 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА КАРТИЦА ЗА БРОЈОТ НА КОРИСНИЦИ НА 

ДОДАТОК НА ДЕЦА 
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Образец бр. 7 
Собрание на општина * КАРТИЦА ЗА БРОЈОТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Оп. 
|бр. 

СОСТОЈБА НА 
Д Е Н 

Б Р О Ј Н А К О Р И С Н И Ц И 
. В к у п н о Оп. 

|бр. 
СОСТОЈБА НА 

Д Е Н Неосигурени по 
ниеден основ 

Осигурени како 
земјоделци 

. В к у п н о 

Образец бр. 8 
КАРТИЦА ЗА БРОЈ НА КОРИСНИЦИ НА 

НАДОМЕСТОК ЗА КУПУВАЊЕ НА МОТОРНО 
ВОЗИЛО 
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517. 
Врз основа на член 144 став ,1 точка 2 од За-

конот за превоз нго (патниот сообраќај ((„Службен 
нешиќ на СРМ'- бр. 35/85 и 9/86), Републичкиот ко-
митет за (сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕВОЗНАТА ИСПРАВА НА МОТОРНИТЕ ВО-

ЗИЛА ВО ПАТНИОТ СООБРАКАЈ 

Член 1 
Автобусите и товарните моторни возила >оо при-

колки или без приколки, тракторите со приколки, 
мото|рните возила на општествен-правните лица со 
кои 1се врши јавен превдз или превоз за сопствени 
потреби, како и моторните возила на граѓаните кои 
вршат јавен превоз имаат превозна исправа (патен 
налог). 

Иден 2 
Патниот налог го издава превозникот. 
Превозникот (води евиденција за издадените 

патни налози. 

Член в 
Патниот налог за автобус содржи: 
1. податоци за видот на превозот (на пример 

„линиски 1патен", „слободен патен", „превоз за соп-
ствени потреби"); 

2. назив на организацијата на здружениот труд 
и назив на основната организација ка здружениот 
труд; односно име и презиме на имателот на мо-
торното ВОЗИЛО; 

3. седиште и адреса на превозникот; 
4. број, место и дата на издавањето на патниот 

налог; 
5. име и презиме на возачот и на другите чле-

нови на посадата; 
6. основни податоци за правецот на движењето 

(релација); 
7. име и презиме и функција на' работникот 

©договорен за односната дејност во организацијата; 
8. име и презиме и потпис на работникот ов-

ластен за издавање на (патниот налог; 
9. марка, носивост и регистерски број на авто-

бусот ; 
10. потврда за техничката исправност на авто-

бусот; 
11. име и презиме, функција и потпис на ра-

ботникот одговорен за техничката исправност на 
автобусот и потпис на возачот дека .автобусот го 
примил во техничка исправна состојба; 

112. дата, време на поаѓањето од почетната ста-
ница, доаѓање односно заминување од попатната 
станица и доаѓање до крајната станица,-

13. потврда на автобуските станици за времето 
на доаѓањето, односно поаѓањето на возилото; 

14. изминати километри, превезени патници и 
патни километри; и 

15. забелешка на инспекциските и 'контролните 
органи. 

Член 4 
Патниот налог за товарно моторно возило со 

приколка или без приколка, 'факторите со прикол-
ки (товарно возило) содржи-

1. податоци за видот на превозот (на пример: 
линиски патен", ,.слободен патен", „превоз за соп-

ствени потреби"); 
2. назив .на организацијата на здружениот ТРУД 

•и назив на (основната организација на здружениот 
труд односно име и 'Презиме на граѓанинот пре-
возник; 

3. седиште и адреса на превозникот,-
4. број, место и дата на издавањето на патниот 

налог,-
5. име и презиме на возачите • 
6. име и (презиме на другите членови на поса-

дата, односно на (работниците за утовар и истовар 
што се (возат ,со товарното возило; 

7. основни податоци за превозот на движењето 
(релација); 

8. име и презиме и функција на работникот, 
•одноворен за односната дејност во организацијата,-

9. име и презиме и потпис на работникот ов-
ластен за издавање на патниот налог; 

10. (број на товарниот лист со ознака на видот 
на (стоката што се превезува и за коло се преве-
зува,-

11. марка, носивост и регистерски (број на то-
варното ВОЗИЛО; 

12. потврда за техничката исправност (на товар-
ното ВОЗИЛО; 

13. име и презиме, функција и потпис на ра-
ботникот одговорен за техничката исправност на 
товарното возило и потпис на (возачот дека товар-
ното возило го примил во технички .исправна сос-
тојба; 

14. дата, време на поаѓање од почетното место, 
доаѓањето односно заминувањето од попатното ме-
сто и доаѓањето во крајното место; 

16. изминати километри, превезени стоки — то-
ни и тон километар,- и 

16. забелешка на инспекциските и контролните 
органи. 

Член 5 
Патниот налог за моторните возила на опште -

ственО-правниге лица (содржи: 
1. податоци за видот на превозот; -
2. назив на општествено правното лице; 
3. седиште и адреса; 
4. број, место и дата на издавањето на пати,пот 

налог,-
5. име и презиме на возачот и потпис,-
6. основни податоци за правецот на движењето 

(релација); 
7. име и презиме и потпис на работникот ов-

ластен за издавање на патниот налог,-
8. марка и тип на моторното возило, број на 

седишта и регистерски број; 
9. дата, време на поаѓање и време на враќање ; 

10. состојба на (броилото при поаѓање и при 
враќање на моторното возило и (број на поминати-
те .километри. 

Член 6 
Патниот налог за моторното возило на граѓа-

ните што вршат јавен превоз содржи-. 
1. податоци за видот на превозот, (на пример 

„слободен патен" и „линиски патем"),-
2. име и презиме на граѓанинот превозник; 
3. седиште и адреса; 
4. број, место и дата на издавањето на патниот 

налог; 
5. име и .презиме на возачот и потпис; 
6. основни податоци за правецот на движењето 

(релација) ; 
7. марка и тип на моторното возило, број на 

седишта и регистарски број-
8 дата и време на поаѓање,-
9. состојба на таксиметарот при поаѓањето и 

доаѓањето во крајната станица на моторното вози-
ло и 

10. забелешка на инспекциските и контролните 
органи. 

Член 7 
Патниот налог се наоѓа кај возачот на мотор-

ното возило за сето време на траењето на возе-
њето. 

Член 8 
Во патниот налог превозникот може да води и 

други 'податоци според своите 'потреби (за работа 
на* возачот, за остварената работа на возилото, за 
потрошеното гориво, мазиво и (гуми, приходи на 
возилото и слично). 

Член 9 
Со влегувањето во сила на овој правилник прес-

тану ва да важи Правилникот за тир е возната исправа 
на моторните возила во патниот сообраќај („.Служ-
бен весник на СРМ" бр. 33/75). 
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Член 10 
Одај правилник влегува во сила осмиот дан од 

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

Бр. 11-808 
23 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Републички (комитет за 
оообра&ај и (врски, 

дипл. инж. Томе Малески, е. р. 

518. 
Врз осмо ва на член* 144 став 1 точка 4 од Зако-

нот за превоз во патниот ооо браќа ј („Службен вес-
ник иа ОРМ" бр. 35/85 и 9/86), Републичкиот комитет 
за сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА БОЈАТА И КРОЈОТ НА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА 

НА ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува 1610јата и кро-

јот на 'службената облека на инспекторите за патен 
сообраќај. 

Член 2 
Службената облека е зимска (и летна. 

Член 3 
Зимската службена облека ое состои од: капа, 

ветровка, блуза, панталони, две кошули, /вратоврска 
и чевли. 

Жените наместо капа носат бере, а наместо пан-
талони можат да ш е а т здолниште. 

Капата е од штоф во темносина боја с!о вооби-
чаен крој. Обрачот на капата е широк 4 до 5 см. 
Браникот за сонце е од целулоид »во црна боја, ©о 
раб опшиен со кожа или со пластична маса. Подбра-
докот од капата е од црна иоожа или пластична ма-
терија и е прицврстен со мали -копчиња за кралевите 
за образот во темно сина боја. 

Берете ги има (димензиите на капата а рабо-
вите од внатрешната страна се опшиени оо кожа. 

Ветровката е од водрнепропуслив материјал во 
темно сина боја со вообичаен затворен крој ао влош-
ка од вештачко крзно, прилагодена за симнување. 

Ветровката има едноредно -слепо закопчување, а 
во должина е до над колената. Од левата и десната 
страна на ветровката има ио еден вертикален џеп 
оо капак. Ветровката има ќулавка каја е прилаго-
дена за (симнување. 

Блузата -е 10,д стандарден штоф (во темно сина 
боја со долги ракави со отворени рсв ери и се за-
копчува на (десната страна со четири копчиња во 
црна боја. На 'блузата однадвор (на градите и на 
долниот дел од двете страни има пришиено тао е дон 
џеп со капак кој се закопчува со копче. Широ'чина-
та на горните џепови е 12 до 46 (ом, а 'должината е 
14 до 19 см. Широчината на долните џепови е 16 до 
20 см. а должината 18 до 23 см. Блузата одзади 
има прорез кој започнува на 6 „до 8 см. под поло-
вината. Должината на блузата одговара на должина-
та на палецот на раката спуштена низ телото.' 

Блузата за инспекторите —• жени е ЈСО прилаго-
ден крој за жени. 

Панталоните се од штоф во темносина 'боја оо 
вообичаен крој и имаат по еден џеп од страните и 
еден џеп позади на десната страна и се без ман-
жетни. 

* Здолништето е од штоф во темно сина боја со 
вообичаен крој и должина. Однапред има две фал-
ти кои се среќаваат една со друга и од внатреш-
ната сто,ана е поставено. 

Кошулата е од (пуплин или слична ткаенина во 
•светло сина боја со вообичаен крој и со долни ра-
кави. 

Вратоврската е (од стандарден материјал во тем-
но сина боја и се врзува по (должина. 

Чевлите се од стандарден модел и се во црна 
(боја. 

Член 4 
Летната службена облека се состои од блуза; 

панталони и чевли. 
Жените наместо панталони можат да 'носат здол-

ниште. 
Блузата е од тергал во светло шал а боја со отво-

рени м,али ревери и малку изразена половина и има 
и|ст крој како зимската блуза. 

Блузата за инспектори-жени е со прилагоден 
крој за жени. 

Панталоните се од тергал во светло сина боја и 
имаат ист крој (мако и панталоните од зимската 
службена облека. 

Здолништето е од тергал :во (светло сина боја и 
има ист крој како и здолништето од зимската служ-
бена .облека. 

Чевлите се од стандарден модел и се во црна 
боја. 

Член 5 
Составен, дел на (службената облека е и ознака-

та-да ако ја се обележува името на инспекцијата,, „(ин-
спекција за патен 'сообраќај". 

Ознаката (од .став 1 на овој член се нојон при-
шиена на ветровката на горниот дел од левата стра-
на на градите, \на горниот џеп на блузата од зим-
ската Односно летната службена облека и е и,опи-
шан а со жолта патиштана боја. 

Член в 
Зимската т у ж б а н а облека се носи во периодот 

о|д 1 октомври до 30 април, а летната во периодот 
од 1 мај до 30 септември во календарската година. 

Зимската и летната службена (облека не се ком-
бинираат. 

Член 7 
Роковите на траење на одделни делови од служ-

бената облека изнесуваат: 
— 3 години за ветровката, блузата, панталони-

те, односно здолништето и капата (од зимската служ-
бена облека; 

— 2 години за летната (службена облека; и 
— 1 година за кошулата, вратоврската и чев-

лите. 
Роковите од (став 1 на овој член се (сметаат од 

денот на приемот на службената облека, во употреба. 
Службената облека ја обезбедува органот во чиј 

состав е инспекторот. 

Член 8 
Овој правилник влегува (во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 1)1-806 
23 април 1986 родина 

Скопје 
Претседател 

на Републички комитет за 
сообраќај и врски, 

дипл. инж. Томе Малески, е. р. 

519. 
Врз основа на плен 144 точка 4 од Законот за 

превоз во патниот сообраќај ,(„Службен весник на 
СВМ" бр. 35/85 и 9/86), Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПО-
САДАТА НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА ВО ЈАВНИОТ 

ПАТЕН СООБРАЌАЈ 

Член II 
Членовите на посадата на моторните возила со 

кои се врши превоз на патници во јавниот патен 
сообраќај '(.возач, (кондуктер, домаќин, контролор, во-
дич и други) за време на службата носат службена 
облека утврдена (со овој правилник. 
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Член (2 
Службената облека е зимска и летна. 

Член 3 
Зимјската (облека се состои од: палто, панталони, 

две кошули, вратоврска и чевли. 
Жените можат наместо (панталони да носат 

здолниште. 
(Палтото е од штоф во сиво-син а боја со отворен 

крој на еден ред со две копчиња т л о се закопчу-
ваат десно. На боковите од обете страни има надво-
решни џепови без капак, а на левата страна на гра-
дите има надворешен џеп без капак. 

Панталоните се од штоф во сиво-син а боја со 
обичен крој и со вообичаена широчина и без ман-
жетни. 

Здолништето е од штоф во јсиво-сЉа боја со 
вообичаен крој и должина. Однапред има две фал-
ити кои се среќаваат една со друга и од 'внатрешна-
та страна е поставено. 

Кошулата е од платно во светло-сина боја и со 
обичен крој, а на предниот дел од левата страна на 
градите има пришиен џеп без капак. Кошулата е со 
долги ракави. 

Вратоврската е од стандарден материјал во тем-
но-|сина боја и .се врзува во должина. 

Чевлите се 01Д стандарден модел во црна боја. 
Доколку членовите на посадата на моторните во-

зила носат кана односно бере, ја носат следната 
капа односно бере. 

Капата е од штоф во х сиво-сина бр ја со обичен 
крој. Образот на капата е широк 4 до 5 см. Бра-
ником за (сонце е од целулоид во црна боја, со раб 
опшиен со кожа или со пластична маса. Подбрадо-
к)от од капата е од црна кожа или пластична мате-
рија и е прицврстен со мали копчиња за краевите 
за обрачот во темно-сина боја. 

Берено е од штоф но аиво-сина боја и ги има 
димензиите на капата, а рабовите од »внатрешната 
страна се опшиени со кожа. 

Член 4 
Летната службена облека се со,стои од блуза, 

панталони и чевли. 
Блузата е од тергал во сиво-сина боја со отво-

рени мали ревери и малку изразена половина со 
долги ракави. Блузата се закопчува на десната стра-
на со четири копчиња во темно-оина боја. Должи-
ната на блузата одговара на должината на палецот 
на раката спуштена низ телото. На блузата однад-
вор на »градите и на долниот дел од двете страни 
има по еден пришиен џеп со капак кој се закопчува 
со копче. Широчината на горните џепови е 12 до 
16 см., а должината е 14 до 19 см. Широчината на 
долните џепови е 16 до 20 см, а должината 18 до 
23 см. Блузата одзади е со прорез кој започнува на 
6 до 8 см. под половината. 

Панталоните се од тергал или друг сличен ма-
теријал во сиво-сина боја со обичен крој и со воо-
бичаена широчина и без манжетни. 

Здолништето е од тергал или Друг (Сличен мате-
ријал во сивонсина боја и има (ист крој како и здол-
ништето од зимската службена облека. 

Чевлите се од стандарден модел и се во црна 
боја. 

Член 5 
Составен дел на службената облека е и ознака-

та — амблем, ро која се обележува видот на деј-
но)ст (јавен патен сообраќај и ТАХИ) и назив на 
организацијата на здружениот труд, односно на дру-
го опшетствено правно лице. 

Ознаката — амблемот од став 1 на овој член се 
носи пришиена на палтото на горниот џеп односно 
на блузата на горниот џеп од левата страна. 

Член 6 
Зимската службена облека се носи во периодот 

од 1 октомври да 30 април, (а летната во периодот 
од 1 мај до 30 септември ио календарската родина. 

Зимската и летната (службена облека не се ком-
бинираат. 

Ч л ш 7 
Бокот на траење на службената облека изнесува: 
— 2 години за зимскава облека; и 
— (1 година за летната облека. 
Роковите од став 1 на овој член се сметаат од 

денот на приемот на -службената облека во употреба. 

Член ,8 
Членот на посадата на моторните возила (служ-

бената облека ја одржува чиста и уредна. 
Службената 0(6лека не се отуѓува ниту на нејзе 

се вршат измени. 
Член 9 

Членовите на посадата на 'моторните возила кои 
се обезбедени со /службена облека по прописите што 
важеле до влегување во сила на овој правилник 
можат таа облека да ја носат и по влегување во 
сила на овој правилник но најдоцна до 30 април 
1987 година. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за службената облека 
на членовите на посадата на моторните возила во 
патниот сообракај („Службен весник на СРМ" број 
33/75). 

Чле,ќ 11 
Овој правилник влегува ио сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-509 
23 април 1986 година 

'Скопје 
Претседател 

на Републички .комитет за 
сообраќај и врски, 

дипл. инж. Томе Малески, е. р. 

520. 
Врз основа на член 144 став ,1 точка 4 од За-

конот за превоз во патниот (сообраќај („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 35/85 и 9/86), Републичкиот комитет 
за сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТНАТА ОБЛЕКА НА ГРАЃАНИТЕ ШТО 

ВРШАТ ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 

Член 1 
Со овој, правилник се пропишува работната обле-

ка на граѓаните што вршат јавен превоз на патници 
(гр аѓан;и пре везници). 

Член 2 
Работната облека е зимска и летна. 

Член )3 
Зимската работна облека се состои од: палто, 

панталони, кошула, вратоврска и чевли. 
Жените наместо панталони можат да носат 

здолниште. 
Палтото е од штоф во те мио-кафе јава боја со 

обичен "крој со ревери на еден ред копчиња што се 
закопчуваат десно. На долниот дел о|д обете (страни 
има надворешни џепови без преклоп, а на левата 
страна на градите има надворешен џеп без преклоп 

Палтото за жени-превозници е со прилагоден 
крој за жени. 

Панталоните се од штоф во темно-кафејава бо-
ја со вообичаен крој со вообичаена широчина и без 
манжетни. 

Здолништето е од штоф во темно-кафејава боја 
и со вообичаен крој и должина. Однапред има две 
фалти кои се ^реќаваат една со друга и од внат-
решната страна е поставено. 

Кошулата е од пуплин или друга (слична ткаени-
на во драп боја со 'Обичен крој, а на предниот дел 
од левата страна на градите има пришиен џеп без 
преклоп. Кошулата е со долги ракави. 
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Вратоврската е од стандарден материјал во тем-
но-кафенава боја и .се врзува во должина. 

Чевлите се од стандарден модел во трна боја. 
Доколку граѓаните превозници носат капа, од-

н о в о бере, ја носат следната капа односно бере. 
Капата е од штоф во темно -к афеја ва (боја оо 

вообичаен крој. Обранот на капата е 4 до 5 см. 
Браникот за сонце е од целулоид во темно-кафе јава 
боја, 'со раб опшиен со кожа или со пластика маса. 
Подбрадокот од капата е од темно-кафејава кожа 
или пластика и е прицв1рстен со м ш копчиња за 
краеви те »од, образот. 

Берено е о д штоф во темно-кафе јава бо ја и ги 
има димензиите на капата, а рабовите од внатрешна-
та страна се опшиени .со кожа. 

Член 4 
Летната работна облека се состои од блуза, пан-

талони и чевли. 
Жените наместо панталони можат да носат здол-

ниште. 
Блузата е од тергал или друга слична матери-

ја во драп боја ао отворен крој со мали репери и 
малку изразена половина и е со долги ракави. Блу-
зата се закопчува на еден ред копчиња на десно. 
Должината на блузата одговара на должината на 
палецот на раката спуштена на телото. На горниот 
и долниот дел од блузата има до два пришиена це-
па кх) преклоп што се закопчуваат до копчиња. Ши-
рочината на горните џебови е 12 до 16 см, а дол-
жината 14 до 19 ом. Широчината на долните џепови 
е 16 до 20 см, а должината е 18 до 23 ом. Блузата 
одзади има прорез кој запомнува на 6 до 8 ом., под 
половината. 

Блузата за жените превозници е со прилагоден 
крој за жени. 

Панталоните се од тергал или друг сличен ма-
теријал во д р ш боја со вообичаен крој и широчина 
и без "манжетни. 

Здолништето е од тергал или друг оличен ма-
теријал во драп боја и има ист крој како и здол-
ништето од зимската работна облека. 

Чевлите се од стандарден модел во црна боја. 
Член 5 

Составен дел на работната облека е и ознаката 
— амблем оо која се обележува дејноста „ТАХИ". 

Ознаката од став 1 на овој член .се носи при-
шиена на џемот на горниот дел од левата 'страна на 
палтото, '©дирано на горниот лев џеп од (блуз,ат,а. 

Ознаката е испишана со жолта патинирана боја. 
Член 6 

Зимската работна облека се нојон во периодот 
од 1 октомври до 30 април, а летната од 1 мај до 
30 септември во календарската година. 

Зимската и летната работна облека не се комби-
нираат. 

Член 7 
Граѓанинот-превозник работната облека ја одр-

жува 'чисто и уредно. 

Член 18 
Г)рат.аните'-превозници ќе се обезбедат со работ-

на облека пропишана оо овој правилник во рок од 
три месеци по влегувањето во сила на овој' пра-
вилник. 

Граѓаните превозници кои имаат обезбедено ра-
ботна облека според прописите што важеле до вле-
гување во сила на овој правилник, можат таа обле-
ка да ја носат и по влегувањето во сила на овој 
правилник, но најдоцна до 30 април 1987 година. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 11-509 Претседател 
23 астрид 1986 година на Републички комитет за 

(Скопје _ "сообраќај и врски, 
дипл. инж. Томе Малески, е. р. 

521. 

Врз основа на 'член 195 од Законот за држав-
ната управа („Службен верник на СРМ" бр. 45/80) и 
член 1:23 од Законот за насоченото образование 
(„(Службен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на ХХУ-та седница одржана на 25 
април 1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ГЕ-
НЕТИКА И ЕВОЛУЦИЈА ЗА IV КЛАС БИОТЕХНИЧ-

КА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот 'Генетика и еволуција за 
IV клас биотехничка струка (Од днр .Петар Иконом ов, 
днр Милка Шопова и м-р Павле Петров, во издание 
на Работната организација за учебници „Просветно 
дело" —• Скопје, 198.6 година. 

2. Решението да се достави до РО .„Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила 'Од денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 03-51-1 
28 април 1986 родина 

Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Мадевски проф. д-р Живко, е. р. 

522. 

Врз основа на член 1.95 од Законот за државна-
та управа („Службен весник на С!РМ" бр. 45/80) и 
член 123 од Законот за (насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на ХХУ-та седница, одржана на 
25 април 1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ МА-
ШИНИ И ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИТЕ III СТЕПЕН 

МЕТАЛСКО-МАШИНСКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Машини и обработка на 
металите III степен металско машинска струка, од 
днр Јован Лазаров и дипл. инж Апостол Гиревски, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1986 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ке се објави во „Службен весник на 
СРМ<;. 

Бр. 03-52/1 
28 април 1986 година 

(Скопје 

Републички педагошки совет 
Претседател, 

Мадевски проф. д р Живко, е. р* 
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523. 
Уставниот суд ага Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на 'седницата одржана на 2 јули 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 219, 222—228 ОД 
Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје до-
несен со референдум на 7 декември 1981 година, во 
деловите во кои како услов за избор на звања е 
предвиден успехот во текот на студиите. 

2. Оваа одлука ќе се 'објави во „Службен '.весник 
на СРМ" и. во Медицинскиот факултет во Скопје на 
начин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти .акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 53/86 од 9 (април 19,86 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на оспоре-
ните одредби од Статутот означен во точка 1 од 
оваа одлука. 

Постапката е поведена затоа што пред Судот се 
постави прашањето дали оо тоа што во оспорените 
одредби е предвидено за избор во сите наставно-
научни и соработнички звања како услов кандида-
тите да имаат просечна оценка ®о текот на студиите 
најмалку 8, не се ограничува правото на избор во 
повисоки звања на лица кои постигнале добри ре-
зултати во развојот на науката и струката во соод-
ветната област, односно дали со овие одредби не се 
повредува уставното начело за достапноста на секое 
работно место и функција во општеството на секој 
граѓанин под еднакви услови. 

4. Судот на •седницата утврди дека во член 219 
од оспорениот Статут е предвидено за прием на кад-
ри, покрај општите услови предвидени во Законот, 
како задолжителен услов, покрај (другото, е предви-
ден и средниот успех во текот на студиите од (нај-
малку 8. 

Во понатамошните одредби од Статутот се оп-
ределени условите што кандидатите треба да ги ис-
полнуваат за избор на едно од наставничките или 
соработничките звања, при што е предвидено за из-
бор во секое звање, покрај другите услови, кандида-
тите да ги исполнуваат и условите предвидени во 
член 219 од 'Статутот, што значи да имаат најмалку 
8 просечна оценка во текот на студиите. 

5. Според член 210 став 3 од Уставот на СР Ма-
кедонија, на секој граѓанин, под еднакви услови, му 
се достапни секое работно место и функција во оп-
штеството. Според член 162 и 168 став 1 од Зако-
нот за здружениот труд и член 6 од Законот за ра-
ботни односи, работниците се овластени во самоуп-
равниот општ акт со кој се уредува работниот однос 
да ги утврдат посебните услови кои работникот тре-
ба да ги исполнува за засновање на работен однос, 
во зависност од потребите на процесот на трудот, 
условите на трудот и работните задачи. За организа-
циите, пак, кои вршат дејност од посебен општествен 
интерес, одредбите на О1вој Закон, што се однесу-
ваат на работниот однос се применуваат ако во пог-
лед на засновањето и (престанувањето на работниот 
однос, односно, остварувањето .на определени права 
и обврски во тие организации 100 закон не е опре-
делено поинаку 

Така, во'членовите 154—158 од Законот за насо-
ченото образование („Службен весник на СРМ" бр. 
16/85) за избор на наставнички, наотавночнаучни и 
соработнички звања во високото образование, се оп-
ределени условите што треба да ги исполнуваат кан-
дидатите за избор во едно од наставно-(научните зва-
ња како што се доцент, вонреден и редовен профе 
сор и соработничките звања, помлад асистент, асис-
тент и лектор. Во член 168, пак, од овој Закон е 
предвидено начинот, постапката, условите и крите-
риумите за избор во наставни, наотавно-научни и со-
работнички звања, да се утврдуваат оо (самоуправен 
општ акт на организацијата за високото образование, 

а по пат на самоуправна спогодба да се усогласу-
ваат во универзитетот и (во рамките на (заедницата на 
универзитетите. 

Согласно означените уставни и законски одред* 
(би, работниците во организациите на здружениот 
труд (се овластени со самоуправен општ акт да утвр-
дат посебни услови за засновање на работен однос, 
односно да утврдат и посебни услови за избор на 
наставнички и соработнички звања. 

Судот смета дека, утврдувањето на посебните ус-
лови за засновање на работен »одаде, односно за 
избор во едно од предвидените звања, треба да биде 
поврзано со природата на работите и работните за-
дачи, процесот и условите на трудот. Притоа, работ-
ниците 'иако се овластени со самоуправен општ акт 
да ги утврдат посебните услови, тие при утврдува-
њето на тие услови мораат да' поаѓаат од условите 
определени ш закон како и да водат сметка за при-
родата на работите и работните задачи при шт|о по-
крај другото и просечната оценка во текот на 'сту-
диите би можела да се предвиди како приоритет 
под еднакви услови ири вработувањето на лица кои 
за прв пат засноваат работен одао,е. Овие •посебни 
услови 1со (својата содржина не треба да го (негираат 
правото на граѓаните да засноваат работен однос за 
извршување на работи и работни задачи за кои ги 
исполнуваат општите и посебните законски услови. 

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од 
означениот Статут^ за избор во .сите наставно-науч-
ни и соработнички звања, а не само за прием на 
кадри кои прв пат засноваат работен однос, е пред-
видено кандидатите да имаат просечна оценка во те-
кот на студиите најмалку 8, што како услов не е 
поврзано -ро процесот и организацијата на работите 
што се вршат во означената организација. Судот 
утврди дека сјо тоа се ограничува правото за избор 
во звања на лица кои постигнале добри резултати 
во развојот на науката и струката во 'соодветна об-
ласт и дека со тоа »се повредува уставното начело 
за достапноста за секое работно место и функција 
во општеството на секој граѓанин под еднакви ус-
лови. 

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

У. бр. 53/8.6 
2 јули 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

524. 
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 2 јули 
19Ѕ6 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) точка 14 на член 16 од Правилникот за сис-

тематизација на работите и работните задачи, доне-
сен од Советот на Домот на културата „Иван Мазов 
— Климе" во Кавадарци на 28 јуни 1978 година, и 

б) точките 10 и 11 од Прегледот на еродирањето 
на работите и работните задачи, составен дел на 
Правилникот за распределба на средствата за лични 
доходи и за .заедничка потрошувачка донесен од ра-
ботниците во »означениот Дом на културата, со ре-
ферендум одржан на 10 јануари 1985 година, во де-
лот во кој се определени бодови по основот сложе-
ност за вршење на работите и работните задачи на 
артистот. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Домот на културата „Иван Мазов — 
Климе" 'Во Кавадарци на начин предвиден за Обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот 'Суд на (Македонија, со решение У. 
бр. 7,8/86 од 25 мај 1986 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на оспорените 
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одредби од актите означени во точка 1 од оваа одлу-
ка. 'Постапката е поведена затоа што пред Судот ое 
постави прашањето за согласноста на точка 14 на 
член 16 од Правилникот за систематизација со член 
9 од Законот за работните односи и за согласноста 
на точките 10 и 11 од Прегледот на бодирањето со 
уставното начело на распределба (според трудот. 

4. Судот на (седницата утврди дека во точката 14 
на член 16 од Правилникот за систематизација на 
работите и работните задачи за работник одо (аматер-
скиот театар — артист се предвидени три степени 
на стручна подготовка и тоа високо образоване 
(драмкжи оддел), више или вредно образование и 2 
години работно искуство. 

Согласно член 9 од Законот за работните одно-
си, работниците со самоуправниот општ акт можат 
да утврдат најмногу два степена на стручна подго-
товка како посебен услов што работникот треба да 
го исполнува за вршење на определени работи и ра-
ботни задачи. 

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник 
за .систематизација како посебен услов за вршење на 
работите и работни задачи на артист во аматерскиот 
театар, се предвидени три степени на стручна под-
готовка, Судот утврди дека овој дел на .актот за сис-
тематизација не е во согласност ш означената закон-
ска одредба. 

5. Исто така, Судот утврди дека во Табеларниот 
преглед работите и работните задачи на артистот 
се вреднувани во тенките 10 и 11 и Тоа по ошовите 
сложеност, одговорност и услови за работа. (Притоа, 
по основот сложеност се утврдени различен 'број на 
бодови за артистите и тоа во зависност од стручната 
подготовка, иако, според описот и пописот на рабо-
тите и работните задачи артистите вршат исти рабо-
ти и работни задачи. 

Согласно уставното начело на распределба спо-
ред трудот, утврдело во член 22 од Уставот (на СР 
Македонија и член 126 од Законот 'за здружениот 
труд, личниот доход на работникот (се утврдува .спо-
ред резултатите од неговиот труд и според неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат труд 
хо дал во зголемувањето на доходот на основната 

'организација. 
Според .мислењето на Судот, кога за вршење на 

определени работни задачи се предвидуваат два сте-
пени на стручна подготовка, 'вреднувањето на тие ра-
боти и работни задачи треба да се врши според нив-
ната сложеност, а не според стручната подготовка 
што ја има конкретниот работник. Ова затоа што 
копа со самоуправниот општ акт алтернативно се 
утврдат два степени на стручна подготовка, тор зна-' 
чи дека сложеноста ка тие работи и работни задачи 
е таква што (со успех може да ти врши секој од ра-
ботниците што има еден од предвидените степени на 
стручна подготовка. 

Доколку, пак, работникот со повисок степен на 
стручна подготовка, при утврдувањето на конкрет-
ните ре зултати постигнати во работата покаже дека 
работите и работните задачи ги извршил -со пого-
лем успех и (ро подобар квалитет, тогаш тоа би тре-
бало да се одрази на неговиот конечен личен доход. 

Со оглед .на тоа што според, актот за система-
тизација артистите вршат исти работи и * работни 
задачи, а во оспорениот Преглед за определување 
аконтацијата (на личниот доход (на овие работници 
се утврдени различен број на бодови по основот сло-
женост, Судот утврди дека точките 10 и 11 од Прег-
ледот ве се во согласност со уставното начело на 
распре делба според трудот. 

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

У. бр. 78/86 Претседател 
2 јули 1986 година на Уставниот суд на М|ак.едониј.а, 

Скопје Димче Козаров, е. р. 
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