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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕ-
РИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

ВО НАРОДНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Се прогласува Законот за материјално обезбе-
дување на учесниците во Народно-ослободителната 
војна, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 27 април 1977 година. 

Број 06-1205 
27 април 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕС-

НИЦИТЕ ВО НАРОДНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА 
ВОЈНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Учесниците во Народноослободителната војна, 

членовите на семејствата на загинатите учесници 
во Народноослободителната војна и членовите на 
семејствата на учесниците умрени по 15 мај 1945 
година, кои постојано се настанети на територијата 
на Социјалистичка Република Македонија стекну-
ваат право на материјално обезбедување под усло-
вите и во обемот предвидени со овој закон. 

Правото од став 1 на овој член го имаат и 
учесниците во Народноослободителното движење 
во егејскиот дел на Македонија, членовите на се-
мејствата на загинатите учесници во Народноос-
лободителното движење во егејскиот дел на Маке-
донија и членовите на семејствата на учесниците 
умрени по 8 јули 1949 година, ако станале југосло-
венски државјани и постојано се настанети на те-
риторијата на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Правото од став 1 на овој член го имаат и 
предвоените револуционери и членовите на семеј-
ствата на умрените предвоени револуционери. 

Член 2 
Учесници во Народноослободителната војна во 

смисла на овој закон се сметаат: 
1) лицата кои што стапиле во Народноослобо-

дителната војна до 9 септември 1943 година —: ма-
жи, односно до 9 септември 1944 година — жени 
како и жените кои стапиле во Народноослободи-
телната војска и во партизанските одреди на Југо-
славија до 30 ноември 1944 година, ако времето 

од денот на стапувањето во Народноослободител-
ната војна до 15 мај 1945 година им е признато 
во посебен стаж во двојно траење, според пропи-
сите за пензиското и инвалидското осигурување; 

2) лицата кои што стапиле во Народноослободи-
телното движење во егејскиот дел на Македонија 
најдоцна до 31 март 1948 година, ако времето од 
денот на стапувањето во тоа движење до 8 јули 
1949 година им е признато во посебен стаж во двој-
но траење, според прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување; 

3) членовите на семејствата на загинатите учес-
ници во Народноослободителната војна и членовите 
на семејствата на учесниците умрени по 15 мај 
1945 година на кои учеството им е признато како 
под точка 1 на овој член; 

4) членовите на семејствата на загинатите учес-
ници во Народноослободителното движење во егеј-
скиот дел на Македонија и членовите на семеј-
ствата на учесниците умрени по 8 јули 1949 го-
дина на кои учеството им е признато како под точ-
ка 2 на овој член; 

5) лицата на кои според прописите за пензис-
кото и инвалидското осигурување им е утврден ста-
тус на предвоен револуционер. 

Член 3 
За членови на семејството во смисла на овој 

закон се сметаат: брачниот другар, децата родеше во 
брак или надвор од брак и посвоените деца, пасино-
ците, децата без родители земени на издржување, 
родителите (татко, мајка, очув, маќеа) и посвоителот. 

Член 4 
Материјалното обезбедување според овој закон 

опфаќа: постојано материјално обезбедување, по-
себен додаток, исклучително материјално обезбеду-
вање, нега и помош од друго лице и еднократна па-
рична помош. 

Член 5 
Средства за остварување правата според овој 

закон се обезбедуваат со буџетот на Републиката. 

И. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ПРАВО НА 
МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Член 6 
Право на материјално обезбедување имаат ли-

цата од член 2 од овој закон ако немаат доволно 
средства за издржување, ако се неспособни за сто-
панисување и ако лицата кои според законот се 
должни да ги издржуваат не се во состојба да им 
обезбедат издршка. 

Член 7 
Се смета дека лицата од член 2 на овој закон 

немаат доволно средства за издржување ако: 
1) не се во работен однос; 
2) не вршат дејност со самостоен личен труд 

со средства на трудот во сопственост на граѓани, 
односно самостојно не вршат во вид на занимање 
со личен труд уметничка, културна, адвокатска или 
друга професионална дејност; 

3) не се корисници на старосна, инвалидска 
или семејна пензија во поголем износ од основи-
цата на постојаното материјално обезбедување пред-
видена со овој закон; 
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4) не се корисници на инвалидски или посебен 
инвалидски додаток според прописите за воените 
инвалиди; 

5) не се корисници на материјално обезбедува-
ње за време на професионалната рехабилитација; 

6) тие и определени членови на нивните семеј-
ства немаат месечно по член на семејството доход од 
земјоделска дејност поголем од 120 динари или дру-
ги редовни приходи поголеми од 500 динари. 

Член 8 
За доход од земјоделска дејност од кој, во смис-

ла на овој закон, зависи висината на постојаното 
материјално обезбедување се смета катастарскиот 
приход од претходната година, зголемен двапати 
односно незголемен, ако земјата е дадена под за-

куп на организација на здружениот труд, или се во 
прашање самохрани лица. 

Ако земјоделското земјиште е дадено под за-
куп на организација на здружениот труд со дожи-
вотна закупнина, за доход од земјоделска дејност, 
од кој зависи висината на постојаното материјално 
обезбедување, се смета месечниот износ на закуп-
нината, ако тоа земјиште по смртта на сопственикот 
премине во општествена сопственост. 

Член 9 
Под други редовни приходи, во смисла на овој 

закон, се подразбираат: личниот доход од работен 
однос, доходот од самостојно вршење дејност со 
личен труд со средства во сопственост на граѓани, 
доходот од самостојно вршење во вид на занимање 
со личен труд уметничка, културна, адвокатска или 
друга професионална дејност, пензиите на корис-
ниците и на членовите на нивното потесно семеј-
ство и приходот од имоти и згради, освен прихо-
дот од сопствениот стан во кој станува корисникот 
на постојаното материјално обезбедување. 

Ако корисникот на постојаното материјално 
обезбедување, или членовите на неговото потесно 
семејство, живеат на земјоделско земјиште на род-
нини (браќа и сестри, родители, свекор, свекрва, 
гест и тешта, дедо и баба) кои се сопственици, од-
носно обврзници на придонесите од доходот од зем-
јоделска дејност од тоа земјиште, како доход од 
земјоделска дејност, во смисла на овој закон, се зе-
ма и сразмерен дел на доходот од земјоделска 
дејност постигнат на тоа земјиште што му припаѓа 
на корисникот на постојаното материјално обезбе-
дување заедно со неговото потесно семејство. 

Член 10 
За личен доход од работен однос на членовите 

на семејството, кој во смисла на член 9 на овој 
закон се пресметува во приход од кој зависи виси-
ната на постојаното материјално обезбедување, се 
смета просечниот месечен личен доход од работен 
однос остварен во претходната година, односно во 
првиот месец по стапувањето во работен однос, ако 
лицето стапило во работен однос во текот на годи-
ната, намален за 30 отсто за личниот доход од ра-
ботен однос на брачниот другар на корисникот на 
материјалното обезбедување, а за другите членови 
на семејството намален за 50 отсто. 

За пензија, која во смисла на член 9 на овој за-
кон се пресметува во приход од кој зависи висината 
на постојаното материјално обезбедување, се смета 
старосната, инвалидската, илинденската и семеј-
ната пензија од декември од претходната година, 
односно од првиот ден на наредниот месец ако со 
пензија се здобил во текот на годината и тоа пен-
зијата на корисникот во ненамален износ од прет-
ходниот месец, пензијата на брачниот другар на ко-
рисникот на постојаното материјално обезбедување 
намалена за 30 отсто, а пензијата на другите члено-
ви на семејството намалена за 50 отсто. 

За доход од самостојно вршење дејност со личен 
труд со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓани и од самостојно вршење со личен труд во вид 
на занимање уметничка, културна, адвокатска или 
друга професионална дејност, односно за приход од 
имоти и од згради, кои во смисла на член 9 на овој 

закон се пресметуваат во приход од кој зависи ви-
сината на постојаното материјално обезбедување, се 
смета доходот, односно приходот од претходната го-
дина што служел како основица за определување 
на даноците. 

Член 11 
Делот од доходот од земјоделска дејност и од 

други редовни приходи, од кои зависи висината на 
постојаното материјално обезбедување, што му при-
паѓа на корисникот на постојаното материјално 
обезбедување, се утврдува така што вкупниот доход, 
односно приход, се дели на корисникот и на сите 
членови на неговото семејство (брачен другар, деца 
и родители), како и на членовите на потесното се-
мејство на детето на корисникот што ги издржува 
тоа, или корисникот, ако живеат во заедничко се-
мејство. Во членовите на семејството на кои се дели 
доходот се вбројуваат и полнолетните членови на 
потесното семејство на детето на корисникот кои 
живеат на земјоделскиот имот и се издржуваат ис-
клучиво од доходот на тој имот. 

Ако родителот со кој корисникот на постојано-
то материјално обезбедување живее во исто семеј-
ство, но не на земјоделски имот, има доход од зем-
јоделска дејност или од друг имот, кој во смисла на 
член 8 од овој закон се зема предвид при оцену-
вање на правото на постојано материјално обезбе-
дување, во членови на семејството на кои се дели 
доходот се вбројуваат и членовите на потесното 
семејство што ги издржува родителот, а кои живеат 
во исто семејство, или на тој земјоделски имот. 

Член 12 
Ако корисникот на постојаното материјално 

обезбедување живее на земјоделски имот со родни-
ни (браќа и сестри, свекор и свекрва, тест и тешта, 

дедо и баба), доходот од земјоделство од кој за-
виси висината на постојаното материјално обезбеду-
вање се утврдува така што доходот се дели на соп-
ственикот, корисникот на постојаното материјално 
обезбедување и на сите полнолетни роднини закон-
ски наследници на сопственикот. Малолетните чле-
нови на семејството во делбата учествуваат само по 
правото на претставување на умрените родители. 

Член 13 
Промените кои влијаат врз висината на доходот 

од земјоделска дејност продавање, подарок, замена 
и делба), а кои овозможуваат здобивање со правото 
или зголемување на висината на материјалното 
обезбедување, дејствуваат по истекот на две годи-
ни од денот на заверувањето на договорот за оту-
ѓување на неподвижниот имот ка ј надлежниот суд, 
а доколку отуѓувањето е извршено во корист на 
општествено-политичките заедници, од денот на 
отуѓувањето. 

Член 14 
Износите на постојаното материјално обезбеду-

вање се заокружуваат на тој начин што изно-
сите над цел динар кои се помалку од 50 пари не 
се земаат предвид, а износите од 50 пари и повеќе 
се земаат како цел динар. 

Член 15 
За неспособно за стопанисување во смисла на 

овој закон се смета она лице коешто е неспособно 
за работа со оглед на неговата општа здравствена 
состојба, односно лице кое наполнило. 55 години од 
животот — маж, а 50 години — жена. 

Децата се сметаат за неспособни за стопанисува-
ње ако по однос на годините на животот и школу-
вањето ги исполнуваат условите предвидени со про-
писите за додаток на деца. 

Член 16 
Лицата кои според законот се должни да го 

издржуваат корисникот, а кои живеат во одделно 
семејство, се смета дека не се во состојба да му 
дадат издршка, доколку доходот по член од него-
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вото потесно семејство од личен доход од работен 
однос, односно пензијата, не го надминува месеч-
ниот износ од 1.000 динари, а од друга професио-
нална дејност, односно земјоделска дејност, месечно 
100 динари. 

Ш. МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

1. Постојано материјално обезбедување 

Член 17 
Постојано материјално обезбедување остварува 

само еден член на семејството, кој се одредува спо-
ред редоследот од член 3 на овој закон, а им при-
паѓа на сите членови на семејството зА кои е до-
делено на еднакви делови. 

На членовите на семејството кои што живеат 
одвоено од семејството делот од постојаното мате-
ријално обезбедување им се исплатува посебно. 

Член 18 
Основицата за одредување на постојаното мате-

ријално обезбедување изнесува: 
1) за учесниците во Народноослободителната 

војна од 1941 година 1.500 динари; 
2) за учесниците во Народноослободителната 

војна од 1942 година 1.400 динари; 
3) за учесниците во Народноослободителната 

војна пред 9. IX. 1943 година, како и за предвое-
ните револуционери 1.200 динари; 

4) за учесниците — жени во Народноослободи-
телната војна пред 9. IX 1944 година, односно пред 
30. XI 1944 година 1.100 динари; 

5) за учесниците во Народноослободителното 
движење во егејскиот дел на Македонија од 1946 

година 1.200 динари; 
6) за учесниците во Народноослободителното 

движење во егејскиот дел на Македонија од 1947 
година 1.150 динари; 

7) за учесниците во Народноослободителното 
движење во егејскиот дел на Македонија пред 31 
март 1948 година 1.100 динари; 

8) за лицата од член 2 точките 3 и 4 на овој 
закон 1.100 динари. 

На корисниците кои немаат приходи постоја-
ното материјално обезбедување им се одредува во 
висина на основицата, а за корисниците кои при-
маат пензија, во висина на разликата меѓу пензи-
јата и основицата. 

За корисниците кои имаат приходи постојаното 
материјално обезбедување се одредува во висина 
на разликата меѓу делот од приходот што месечно 
им припаѓа на членовите на семејството и износот 
на основицата. 

Износот на постојаното материјално обезбедува-
ње не може да биде помал од 300 динари. 

Член 19 
Постојаното материјално обезбедување се усо-

гласува со движењето на трошоците за живот во 
почетокот на секоја година, ако трошоците за ж и -
вот во претходната година се зголемиле најмалку 
за 3 отсто. 

Одлуката од претходниот став ја донесува Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Новиот износ на постојаното материјално обез-
бедување, врз основа на одлуката од став 2 на овој 
член, на корисниците на постојаното материјално 
обезбедување ќе им го одреди општинскиот орган 
на управата надлежен за боречко-инвалидска за-
штита (во натамошниот текст: орган на управата 
за боречко-инвалидска заштита) по службена долж-
ност и без донесување решение. На корисникот на 
постојаното материјално обезбедување ќе му се из-
даде решение само по негово барање. 

До донесувањето на одлуката од став 2 од овој 
член за тековната година постојаното материјално 
обезбедување привремено ќе се одредува и испла-
тува како аконтација во висина на претходната го-
дина. 

2. Посебен додаток 

Член 20 

Самохраните корисници на постојано матери-
јално обезбедување на кои постојаното матери-
јално обезбедување им е одредено според одред-
бите од член 18 став 2 на овој закон имаат право 
на посебен додаток. 

Член 21 
Посебниот додаток се исплатува секој месец и 

изнесува 30 отсто од износот на постојаното мате-
ријално обезбедување на корисникот. 

Член 22 
За самохран корисник, во смисла на овој закон, 

се смета лицето неспособно за стопанисување кое во 
своето семејство нема членови способни за стопа-
нисување, ниту има членови на семејството (член 
3) кои се во работен однос, или се корисници на 
пензија, или вршат стопанска и нестопанска деј-
ност, или немаат земјиште поради кое се задолже-
ни со данок на доход од самостојно вршење земјо-
делска дејност и други приходи. 

3. Исклучително материјално обезбедување 

Член 23 
На лицата од член 2 на овој закон може да им 

се одреди исклучително материјално обезбедување, 
иако не исполнуваат некои од условите пропишани 
со овој закон, имајќи го предвид учеството во НОВ, 
како и нивната здравствена и семејна состојба. 

Исклучителното материјално обезбедување се 
одредува во месечен износ и се исплатува секој ме-
сец однапред. 

Критериумите за доделување исклучително ма-
теријално обезбедување ги донесува Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија. 

4. Додаток за нега и помош од друго лице 

Член 24 
Корисниците на постојаното материјално обез-

бедување, на кои им е потребна постојана нега и 
помош од друго лице, имаат право на додаток за 
нога и помош од друго лице. 

Додатокот за нега и помош од друго лице се ис-
платува заедно со постојаното материјално обез-
бедување во висина одредена според прописите од 
пензиското и инвалидското осигурување. 

Потребата за правото од став 1 на овој член се 
утврдува според одредбите на Законот за воените 
инвалиди. 

Член 25 
Корисникот на постојаното материјално обезбе-

дување кој поради неспособност за самостоен ж и -
вот и стопанисување е сместен во соодветна соци-
јална, или друга организација на здружениот труд, 
ако нема членови на семејство, или од оправдани 
причини не може да остане во своето семејство, има 
право на надоместок на трошоците за сместување 
во организацијата. 

Надоместокот од став 1 на овој член се одреду-
ва во висина на износот што корисникот е должен 
да и го исплатува на организацијата во која е сме-
стен и и се исплатува на организацијата месечно 
однапред. 

Додека корисникот има право на надоместокот 
од став 1 на овој член, му се исплатува 25 отсто од 
износот на неговото постојано материјално обезбе-
дување, со тоа што за времето додека се наоѓа во 
организацијата нема право на посебен додаток, ниту 
право на додаток за нега и помош од друго лице. 
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5. Еднократни парични помоите 

Член 26 
На лицата од член 2 на овој закон кои не мо-

жат да остварат материјално обезбедување според 
одредбите на овој закон и на корисниците на мате-
ријалното обезбедување може да им се додели едно-
кратна парична помош во случај на смрт на член 
на семејството, потешка или подолготрајна болест 
на член на семејството и слично. 

Во една календарска година може да се додели 
најмногу двапати еднократна парична помош. 

Висината на еднократната парична помош не 
може да изнесува помалку од 700 динари. 

IV. ПОСТАПКА И ОСТВАРУВАЊЕ НА МАТЕРИ-
ЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Член 27 
За правото на постојано материјално обезбеду-

вање решава органот на управата за боречко-инва-
лидска заштита на чие подрачје подносителот на 
барањето има живеалиште. 

За правото на постојано материјално обезбеду-
вање за лица од член 2 точките 2 и 4 на овој закон 
кои се настанати на територијата на друга соција-
листичка република, односно покраина, решава ор-
ганот на управата надлежен за боречко-инвалидска 
заштита на Собранието на општината „Центар" — 
Скопје. 

Член 28 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

боречко-инвалидска заштита врши надзор на тро-
шењето на средствата наменети за остварување пра-
вата од овој закон и тоа непосредно, или преку 
Службата на општественото книговодство, ка ј ис-
платните органи со преглед на извештаите и дру-
гата документација. 

Член 29 
Решението на органот на управата за боречко-

инвалидска заштита подлежи на ревизија. 
Ревизијата ја врши по службена должност ре-

публичкиот орган на управата надлежен за бо-
речко-инвалидска заштита. 

Ако против решението на органот на управата 
за боречко-инвалидска заштита е изјавена жалба, по 
ревизијата и по жалбата се решава во исто ре-
шение. 

Член 30 
Првостепениот орган е должен во рок од 15 

дена од денот на истекот на рокот за жалба да го 
достави решението со сите списи на ревизија. 

Во рокот од претходниот став првостепениот 
орган е должен да ја достави жалбата со сите спи-
си до второстепениот орган. 

Ревизијата и жалбата го одлагаат извршување-
то на решението. 

Ревизија на решението против кое не е изјаве-
на жалба мора да се изврши во рок од три месеци, 
сметајќи од денот кога предметот е примен ка ј 
второстепениот орган. Ако второстепениот орган во 
тој рок не донесе решение, се смета дека дал сво-
ја согласност. 

Член 31 
Во постапката по ревизија второстепениот ор-

ган може првостепеното решение да го потврди, да 
го измени, да го поништи или да го укине. 

Второстепениот орган во постапката по реви-
зија ќе го поништи или укине првостепеното реше-
ние и ќе го врати на повторна постапка, или сам 
ќе го реши, ако утврди дека во првостепената пос-
тапка непотполно или погрешно се утврдени фак-
тите, или во постапката не се водело сметка за 
правилата на постапката кои би влијаеле врз реша-
вањето на предметот, или ако утврди дека погреш-

но се оценети доказите, или дека од утврдените 
факти е изведен погрешен заклучок за фактичката 
состојба, или дека погрешно е применет прописот 
врз основа на кој е решен предметот. 

Член 32 
Првостепениот орган чие решение е поништено, 

или укинато и вратено на повторна постапка, доне-
сува ново решение. 

Новото решение подлежи на ревизија во која се 
испитува само дали новото решение е во согласност 
со образложението поради кое првото првостепено 
решение е поништено, или укинато. 

Член 33 
Против решението донесено во постапката по 

ревизија не може да се води управен спор ако со 
тоа решение е поништено, или укинато, првостепе-
ното решение и вратено на првостепениот орган на 
повторна постапка. 

Член 34 
Решенијата со кои се одредува материјалното 

обезбедување според овој закон ги извршува орга-
нот на управата за боречко-инвалидска заштита по 
службена должност. 

Второстепеното решение со кое во постапката 
по ревизија, односно по ревизија и жалба првосте-
пеното решение е изменето, се извршува по него-
вото доставување на првостепениот орган. 

Член 35 
За примањата од членовите 23 и 26 од овој за-

кон одлучува Комисијата што ја формира Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Комисијата од претходниот став решава врз 
основа на документацијата што ја прибира од ор-
ганот на управата за боречко-инвалидска заштита 
по претходно прибавено мислење од општинскиот 
одбор на Сојузот на здруженијата на борците. 

Решението на Комисијата е конечно. 

Член 36 
Органите на управата за боречко-инвалидска 

заштита се должни да водат евиденција за корис-
ниците на правата кои што се здобиле според овој 
закон. 

Водењето на евиденцијата се врши со внесува-
ње податоци во соодветни обрасци за водење еви-
денција (картотека, книга и др.). 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
боречко-инвалидска заштита води збирна евиден-
ција за корисниците на правата според овој закон. 

Органот на управата за боречко-инвалидска 
заштита секои шест месеци доставува извештај за 
бројот на корисниците и за потрошените средства 
обезбедени за материјално обезбедување до Репуб-
личкиот орган на управата надлежен за боречко-
инвалидска заштита. 

Се овластува функционерот кој раководи со 
Републичкиот орган на управата надлежен за бо-
речко-инвалидска заштита поблиску да го уреди на-
чинот на евиденцијата и потрошените средства за 
корисниците на правата по овој закон, како и да 
ги пропише обрасците од ставовите 1 до 4 на овој 
член. 

Член 37 
Материјалното обезбедување се остварува од 

првиот ден на наредниот месец по поднесувањето 
на барањето. 

Член 38 
Во постапката за остварување на материјалното 

обезбедување не се плаќа такса. 

Член 39 
Неспособноста за стопанисување се докажува 

со уверение за здравствената состојба. 
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Член 40 
Материјалното обезбедување трае се додека пос-

тојат условите пропишани со овој закон. 
Правата остварени според овој закон не можат 

да се пренесуваат на друго лице. 
На корисниците на правата според овој закон 

кои престојуваат во странство повеќе од 3 месеци 
не им следува материјално обезбедување за вре-
мето додека се наоѓаат во странство. 

Корисниците на материјалното обезбедување се 
должни во рок од 30 дена да ја пријават на органот 
на управата за боречко-инвалидска заштита се-
која промена која влијае врз утврдувањето на пра-
вото и износот на материјалното обезбедување спо-
ред овој закон. 

Органот на управата за боречко-инвалидска 
заштита по службена должност, врз основа на при-
јавата на корисникот, или на сознание добиено на 
некој друг начин, покренува постапка и донесува 
решение за прекинување или намалување на мате-
ријалното обезбедување. 

Правото на материјално обезбедување преста-
нува од првиот ден на наредниот месец по наста-
натите промени. 

Член 41 
Неисплатени стасани износи на парични при-

мања можат да се наследуваат ако барањето е под-
несено во рок од една година од денот на смртта на 
корисникот. 

Барање од став 1 на овој член можат да под-
несат членовите на потесното семејство само до-
колку живееле во заедничко семејство и го издр-
жувале корисникот до неговата смрт. 

Член 42 
Корисникот на материјално обезбедување на 

кого му е извршена исплата на која немал право, 
должен е да го врати примениот износ во рок од 
шест месеци: 

— ако врз основа на неточни податоци за кои 
знаел или бил должен да знае дека се неточни, 
или по некој друг основ, остварил примање, 

— ако користи материјално обезбедување по-
ради тоа што не пријавил промени кои би повлек-
ле губење на правото, 

— ако примил поголем износ од оној што му е 
одреден со решение на надлежниот орган. 

Побарувањата од овој член застаруваат по ис-
текот на роковите одредени со прописите за заста-
реност на побарувањата. Тие рокови почнуваат да 
течат од денот кога во управната постапка станало 
правосилно решението со кое е утврдено дека ис-
платеното примање не му следувало, или му сле-
дувало во помал износ, односно од денот кога е 
извршена последната неправилна исплата. 

Корисникот е должен да ја врати неправилно 
исплатената сума во износ исплатен најмногу за 
последните 3 години, сметајќи од последната испла-
та на која немал право. Доколку тоа не го стори ве 
рокот предвиден во став 1 од овој член, враќањето 
на неправилно примената сума ќе се оствари со 
тужба ка ј надлежниот суд. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 
Органот на управата за боречко-инвалидска 

заштита ќе изврши преведување на затечените ко-
рисници на постојаното материјално обезбедување 
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон и во согласност со одредбите на 
овој закон. 

Корисниците од претходниот став ќе примаат 
постојано материјално обезбедување како аконта-
ција до нивното преведување. 

Затечените корисници на постојано материјал-
но обезбедување кои со преведувањето го губат тоа 
право, според одредбите на овој закон, не ја враќаат 
сумата исплатена на име аконтација до нивното 
преведување. 

Неспособноста за стопанисување на затечените 
корисници на постојаното материјално обезбедува-
ње нема повторно да се утврдува. 

Член 44 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за материјално обез-
бедување на учесниците во Народноослободителна-
та војна („Службен весник на СР Македонија" број 
26/68 и 35/71). 

Член 45 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

175. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за 

заштита на семејството чиј хранител е на задол-
жителна воена служба („Службен весник на СРМ", 
бр. 44/76), републичкиот секретар за здравство и 
социјална политика донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА-
ТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ 

ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА 
СЛУЖБА 

Член 1 
Евидентирањето на членовите на семејството 

чиј хранител е на задолжителна воена служба ко-
рисници на основните права утврдени со Законот за 
заштита на членовите на семејствата на лицата 
на задолжителна воена служба („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/76) и Законот за заштита на члено-
вите на семејството чиј хранител е на задолжител-
на воена служба („Службен весник на СРМ", бр. 
44/76), општинскиот орган на управата надлежен 
за социјална заштита го врши во книга за евиден-
ција на членовите на семејството чиј хранител е 
на задолжителна воена служба. 

Член 2 
Книгата за евиденција на членовите на семеј-

ството чиј хранител е на задолжителна воена 
служба ги содржи следните податоци: 

— за носителот на правото на материјалното 
обезбедување: 

презиме и име, дата и место на раѓање, место 
на живеење, улица и број, број на членови на се-
мејството, сродство и нивно занимање, остварува-
висината на остварениот месечен приход по член 
на семејството, број и дата на решението за оства-
рени основни права, остварува право на материјал-
но обезбедување од (дата) — износ, детски додаток 
—- износ, здравствена заштита, потполна — делум-
на, престанок на правото на материјално обезбе-
дување односно правото на здравствена заштита, 
забелешки за настанати промени. 

— за соуживателот на правото на материјално 
обезбедување: 

презиме и име, дата на раѓање, сродство со 
носителот на правото на материјално обезбедување 
и правата кои ги остварува. 

Ако членот на семејството чиј хранител е на 
задолжителна воена служба остварува право на 
заштита по друг основ во соодветната графа од 
книгата се забележува другиот основ. 

Член 3 
Книгата за евиденција на членовите на семеј-

ството чиј хранител е на задолжителна воена 
служба се води според образец број 1 што е соста-
вен дел на ова упатство. 

Листовите на книгата се поврзани со тврди 
корици обележани со број на страниците и запеча-
тени со импрегниран восок. 

Бр. 20 - Стр. 389 
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Член 4 

Во книгата за евиденција не смее ништо да се 
брише. Прецртаните зборови мораат да останат 
читливи. Евентуалните промени мора да се заверат 
со потпис на овластеното лице. 

Член 5 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

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

Републички секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, с. р. 

176. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за ци-

вилните инвалиди од војната („Службен весник на 
СРМ", бр. 33/76), републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА-
ТА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

Член 1 
Евидентирањето на цивилните инвалиди од 

војната, корисници на правата на заштита утврдени 
со Законот за цивилните инвалиди од војната (во 
натамошниот текст: Законот), првостепениот орган 
го врши во книга за евиденција на цивилните ин-
валиди од војната и во картотека — картони за ци-
вилните инвалиди од војната. 

Член 2 
Книгата за евиденција на цивилните инвалиди 

од војната ги содржи следните податоци: презиме 
и име; дата, место на раѓање и социјалистичка ре-
публика; место на живеење, улица и број; занима-
ње — стручна подготовка; семејна состојба; оства-
рува право на: цивилна инвалиднина, група на ин-
валидитет и бр. и дата на решение; додаток за не-
га и помош од друго лице, здравствена заштита 
потполна — разлика; професионална рехабилитаци-
ја; ортопедски помагала и забелешки за настанати 
измени. 

Ако цивилниот инвалид од војната остварува 
право на заштита по друг основ во соодветната гра-
фа од книгата се забележува другиот основ. 

Член 3 
Книгата за евиденција на цивилните инвалиди 

од војната се води според образец бр. 1 што е сос-
тавен дел на ова упатство. 

Листовите на книгата се поврзани со корици, 
обележени со број на страниците и запечатени со 
импрегниран восок. 

Член 4 
Во книгата за евиденција не смее ништо да се 

брише. Прецртаните зборови мораат да останат чит-
ливи. Евентуалните измени мора да се заверат со 
потпис на овластеното лице. 

Член 5 
Картонот на цивилниот инвалид од војната ги 

содржи следните податоци: назив на првостепениот 
орган; реден број на картонот; презиме и име; мес-
то на живеење, улица и број; група на инвалиди-
тет; својство на цивилен инвалид (член 2 од За-
конот); остварува право на: цивилна инвалиднина, 
решение бр. и дата, додаток за нега и помош од 
друго лице, здравствена заштита, потполна — раз-
лика, професионална рехабилитација — упатен со 
решение бр. и дата — вработен — привремено нев-
работен; ортопедски помагала решенрш бр. и дата 
и потпис на овластеното лице. 

Член 6 
Картонот на цивилниот инвалид од војната се 

води на образец бр. 2 кој е составен дел на ова 
упатство. 

Првиот примерок од картонот останува ка ј пр-
востепениот орган, а вториот примерок се доставу-
ва на Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за социјална заштита. 

Член 7 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

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

Републички секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, с. р. 
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177. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 14, како и ус-
тавноста на членовите 15 и 28 од Правилникот за 
основите и мерилата за распоредувањето на сред-
ствата за лична и заедничка потрошувачка и рас-
пределба на средствата за лични доходи во Од-
делението за внатрешни работи на Собранието на 
општина Кратово, донесен на собирот на работ-
ниците од 17 август 1976 година, на седницата одр-
жана на 16 март 1977 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 14, 15 и 28 од 

Правилникот за основите и мерилата за распоре-
дувањето на средствата за лична и заедничка по-
трошувачка и распределба на средствата за лич-
ни доходи во Одделението за внатрешни работи на 
Собранието на општина Кратово, донесен на соби-
рот на работниците одржан на 17 август 1976 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Одделението за внатрешни работи на 
Собранието на општина Кратово на начин предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка со решение У.бр. 120/75 од 
12 јануари 1977 година поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на членот 14 како 
и уставноста на членовите 15 и 28 од правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука затоа што ос-
новано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со членовите 22, ставот 1 на член 23 и членот 
262 од Уставот на СР Македонија и со ставот 3 на 
член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи 
на работниците во здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 22/73). 

4. Во претходната постапка и на седницата од 
16 март 1977 година Судот утврди дека според чле-
нот 13 од оспорениот правилник вредностите на ра-
ботите на работното место се утврдуваат врз основа 
на: видот и карактерот на работите и задачите утвр-
дени во делокругот на работното место; предвиде-
ните услови за пополнување на работното место; 
потребното работно искуство; самостојност во извр-
шувањето на поставените задачи; значењето на ра-
ботите што се извршуваат на работното место и по-
себните услови. Потоа, Судот утврди дека во ста-
вот 2 на овој член од правилникот е определено 
дека според критериумите и барањата од претход-
ниот став, во одделението се предвидуваат четири 
групи работни места. Судот исто така утврди дека 
во членот 14 од правилникот се определени четири 
групи работни места, а за секое работно место во 
групата е определен вкупен износ на бодовите без 
определување мерила. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија, на секој работник во согласност со начелото 
на распределба според трудот и со порастот на про-
дуктивноста на работниците во здружениот труд. 
му припаѓа од доходот на основната организација 
на здружениот труд, личен доход за задоволување 
на неговите лични, заеднички и општи општествени 
потреби, според резултатите од неговиот труд и не-
говиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот 
на основната организација. Исто така, во ставот 1 
на член 23 од Уставот на СР Македонија е опреде-
лено дека работниците во основната организација 
на здружениот труд ги утврдуваат основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични доходи, 
кои според ставот 3 на член 42 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд се утврдуваат однапред во основната ор-
ганизација на здружен труд. 

Од наведените уставни и законски одредби про-
излегува обврска според која работниците се долж-
ни во самоуправниот општ акт да предвидат осно-
ви и мерила за претпоставениот придонес со кој 
работникот учествува во распределбата на средства-

та за лични доходи, како и основи и мерила за 
постигнатите резултати што работникот ги оства-
рува на работното место. 

Со оглед на тоа што во членот 14 од оспорениот 
правилник не се определени основи и мерила за 
претпоставениот придонес при учеството на работ-
ниците во распределбата на средствата за лични до-
ходи, а не се определени ни основи и мерила за 
постигнатите резултати што работникот ги оства-
рува на работното место, туку тие се определени во 
фиксен износ на бодови, Судот утврди дека овој 
член од правилникот не е во согласност со ставот 
1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и со ста-
вот 3 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд. 

Според членот 15 од оспорениот правилник, на 
работниците кои ја немаат стручната подготовка 
предвидена за работното место на кое се распореде-
ни, им се намалува личниот доход за 5% од старт-
ната основа. 

Според мислењето на Судот работниците мо-
жат со самоуправен општ акт да ја предвидат 
стручната подготовка како еден од условите за 
стекнување својството на работник во здружениот 
труд. Исто така работниците можат да предвидат 
по основот стручна подготовка работникот да доби-
ва бодови според стручната подготовка што фак-
тичко ја има, а не според стручната подготовка што 
со актот за систематизација на работните места се 
бара за определено работно место. Судот смета де-
ка ваквото определување не е противуставно и не-
законито бидејќи при утврдувањето на претпоста-
вениот придонес на работникот од неговиот личен 
доход треба да биде земено предвид влијанието што 
врз работниот придонес го има степенот на струч-
ната подготовка што работникот фактичко го посе-
дува, а не степенот на стручната подготовка пред-
виден во актот за систематизација. Ова затоа што, 
според мислењето на Судот придонесот на работни-
кот со повисока стручна подготовка е поголем од 
придонесот на работникот со пониска стручна под-
готовка. Меѓутоа, Судот смета дека ова одбивање 
од личниот доход може да се врши само по основот 
стручна подготовка, а не и по другите основи би-
дејќи со самото распределување на работникот на 
соодветното работно место е оценето дека работата 
на тоа работно место со успех ќе може да ја оба-
вува, а фактично остварените резултати ќе се 
изразат преку основите и мерилата за утврдување 
на конкретно реализираниот труд. Со оглед на тоа 
што со членот 15 од оспорениот правилник на ра-
ботниците кои ја немаат стручната подготовка пред-
видена за работното место на кое се распоредени 
им се намалува личниот доход по сите основи, а не 
само по основот стручна подготовка, Судот утврди 
дека овој член од правилникот не е во согласност 
со начелото за распределба според трудот утврдено 
во членот 22 од Уставот на СР Македонија. 

Во членот 28 од оспорениот правилник е опре-
делено тој да стапи во сила откако ќе го усвојат 
членовите на работната заедница, а да се приме-
нува од 1 јануари 1976 година. 

Според ставот 1 на член 262 од Уставот на СР 
Македонија законите, другите прописи и општите 
акти не можат да имаат повратно дејство. 

Со оглед на тоа што овој правилник ги менува 
односите во распределбата на средствата за ли-
чен доход, бидејќи определува нови вредности на 
работните места и тоа на поинаков начин од оној во 
досега важечкиот правилник, Судот утврди дека 
тој не е во согласност со ставот 1 на член 262 од 
Уставот на СР Македонија. 

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

У. бр. 120/75 
16 март 1977 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 
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178. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставовите 1 и 2 на 
член 29 од Статутот на Агрокомбинатот „Лозар" во 
Титов Велес од 19 јуни 1974 година и ставот 1 на 
член 16 од Статутот на работната заедница на заед-
ничките служби во состав на агрокомбинатот од 28 
декември 1975 година, на седницата одржана на 23 
март 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) ставовите 1 и 2 на член 29 од Статутот на 

Агрокомбинатот „Лозар" во Титов Велес, донесен од 
работниците на агрокомбинатот, а прогласен од 
работничкиот совет на 19 јуни 1974 година; 

б) ставот 1 на член 16 од Статутот на работ-
ната заедница на заедничките служби на Агроком-
бинатот „Лозар" во Титов Велес, донесен од работ-
ниците на заедничките служби на 28 декември 1975 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Агрокомбинатот „Лозар" во Титов 
Велес на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти на агрокомбинатот. 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија, со решение У. бр. 5/76 од 20 
мај 1976 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста на самоуправните општи акти означени во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се по-
стави прашањето за нивната согласност со членот 31 
од Уставот на СР Македонија. 

Во текот на постапката, на Агрокомбинатот 
„Лозар" во Титов Велес му беше дадена можност, 
согласно членот 23 од Законот за Уставниот суд на 
Македонија, да ја отстрани несогласноста на означе-
ните одредби од статутите со Уставот. 

Со оглед на тоа што во определениот рок Агро-
комбинатот „Лозар" во Титов Велес не се ползува-
ше со дадената можност и не донесе акт за изме-
нување и дополнување на оспорените самоуправни 
општи акти заради отстранување на нивната несо-
гласност со Уставот, Судот на седницата одржана 
на 23 март 1977 година, во смислата на алинејата 
2 од член 15 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки („Службен весник на 
СРМ" бр. 42/76) реши по предметот мериторно 
да одлучи. 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дот утврди дека во ставовите 1 и 2 на член 29 од 
Статутот на Агрокомбинатот „Лозар" во Титов Велес 
е определено со работата на заедничките служби 
да раководи генералниот директор на агрокомбина-
тот и дека во раководењето со работата на заеднич-
ките служби генералниот директор ги има овласту-
вањата и должностите на индивидуален работоводен 
орган на основна организација на здружениот 
труд. И во ставот 1 на член 16 од Статутот на ра-
ботната заедница на заедничките служби на Агро-
комбинатот „Лозар" во Титов Велес, е определено 
дека со работата на заедничките служби како це-
лина раководи генералниот директор на агроком-
бинатот. 

Според ставот 1 на член 31 од Уставот на СР 
Македонија работниците што во организацијата на 
здружениот труд вршат административно-стручни, 
помошни и на нив слични работи од заеднички ин-
терес за повеќе организации во нејзиниот состав, 
како и работниците што вршат вакви работи во 
земјоделска и друга задруга и работниците во ор-
ганизација на деловно здружение, банка и заедница 
на осигурување, образуваат работна заедница. 

На работниците во овие заедници Уставот им 
гарантира определени самоуправни права. Така, 
според ставот 3 на споменатиот член од Уставот 
тие имаат право на средства за лична и заедничка 
потрошувачка во согласност со начелото за распре-

делба според трудот и со основите и мерилата за 
распределба што важат во организациите на здру-
жениот труд, како и други самоуправни права што 
ги имаат работниците во организациите на здруже-
ниот труд, а во согласност со природата на рабо-
тите што ги вршат и со заедничките интереси за-
ради кои се здружуваат во работни заедници. Са-
моуправната положба на работната заедница, во 
рамките на Уставот, се изразува и во ставот 4 на 
овој член од Уставот во кој е определено дека ме-
ѓусебните права, обврски и одговорности на работ-
ниците во работните заедници и корисниците на 
нивните услуги се уредуваат со самоуправна спо-
годба, а пак меѓусебните односи на работниците во 
работната заедница се уредуваат со нивни само-
управни акти во согласност со таа самоуправна 
спогодба. 

Од друга страна во членот 543 од Законот за 
здружениот труд е определено дека работната заед-
ница има свој раководител кога е тоа предвидено 
со самоуправна спогодба, со статут односно со закон 
и дека раководителот на работната заедница рако-
води со работната заедница, го координира процесот 
на работата во работната заедница, ги извршува 
одлуките на работничкиот совет на работната за-
едница и на организацијата на здружениот труд и 
на нивните извршни органи. 

Раководителот на работната заедница го име-
нува и разрешува работничкиот совет на органи-
зацијата на здружениот труд по претходно приба-
вено мислење од работната заедница, а за својата 
работа е одговорен како пред работничкиот совет на 
организацијата на здружениот труд, така и пред 
работоводниот орган на организацијата на здру-
жениот труд. 

Судот смета дека од меѓусебните односи на ра-
ководителот на работната заедница и индивидуал-
ниот работоводен орган на работната организација 
во вршењето на нивните овластувања, права и об-
врски произлегува дека постои неспоивост (инкопа-
тибилитет) на овие две функции, бидејќи раководи-
телот на работната заедница според законот за сво-
јата работа одговара и пред индивидуалниот рабо-
товоден орган. Со стекнувањето на овие две функ-
ции во исто лице секако дека не може да се оства-
рува принципот на одговорноста на раководителот 
на работната заедница пред индивидуалниот рабо-
товоден орган, како еден од условите за правилно и 
законито работење на работната заедница. 

Освен тоа, според мислењето на Судот предви-
дувањето генералниот директор т. е. индивидуални-
от работоводен орган на работната организација во 
исто време да е и раководител на работната заедни-
ца на заедничките служби не соодветствува на са-
моуправната положба што работната заедница ја 
има според Уставот и според Законот за здруже-
ниот труд, а од друга страна персоналното соеди-
нување на функциите на раководител на работна 
заедница и на индивидуалниот работоводен орган 
на работната организација доведува и до јакнењето 
на позициите на работната организација во однос 
на основните организации и работната заедница, 
што е спротивно на Уставот. 

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека не се 
во согласност со членот 31 од Уставот и со членот 
543 од Законот за здружениот труд оспорените од-
редби од Статутот на Агрокомбинатот „Лозар" во 
Титов Велес и од Статутот на работната заедница 
на заеднички служби на агрокомбинатот, поради 
што одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 5/76 
23 март 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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179. 
Врз основа на ставот 2 на член 437 од Уста-

вот на СР Македонија, Уставниот суд на Македо-
нија, на седницата одржана на 6 април 1977 година, 
донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој деловник се уредуваат основите на ор-

ганизацијата на Уставниот суд на Македонија (во 
натамошниот текст: Уставен суд) и прашањата од 
постапката што не се уредени со Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки. 

И. ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СУДОТ 

1. Седиште и печат 

Член 2 
Седиштето на Уставниот суд е во Скопје. 

Член 3 
Уставниот суд има свој печат со облик на круг 

во пречник од 32 мм. 
Печатот содржи грб на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија околу кој се наоѓа натпис: „Уста-
вен суд на Македонија". 

Печатот на Уставниот суд се става на одлу-
ките и решенијата на Уставниот суд, како и на 
сите други акти со кои службено се општи со ор-
ганите на Републиката и општините, организациите 
на здружениот труд, другите самоуправни органи-
зации и заедници, граѓаните и работните луѓе. 

Уставниот суд има мал печат со пречник од 20 
мм. со содржина како во ставот 2 на овој член. 

Малиот печат служи за благајнички документи 
и заверка на работнички книшки и здравствени ле-
гитимации. 

2. Претседател и судии 

Член 4 
Претседателот и судиите на Уставниот суд ги 

вршат правата и должностите утврдени со Уставот, 
со законот, со ОВОЈ деловник и со други акти на 
Уставниот суд. 

Член 5 
Претседателот на Уставниот суд: 
— раководи со работата на Уставниот суд; 
— го претставува Уставниот суд во односите со 

органите на Републиката и општините, со органи-
зациите на здружениот труд, другите самоуправни 
организации и заедници; 

— ги закажува и претседава на расправите и 
седниците на Уставниот суд; 

— ги врши работите од судската управа; 
— ги потпишува одлуките и решенијата на 

Уставниот суд; и 
— врши други работи определени со Уставот, 

законот и овој деловник. 
Во случај на спреченост или отсутност претсе-

дателот го заменува судија на Уставниот суд. 
Вршењето на одделни работи од судската упра-

ва претседателот може да му го довери на се-
кретарот на Уставниот суд. 

Член 6 
Судија на Уставниот суд: 
— раководи со обработувањето на предметите 

што му се доделени во работа; 
— на расправите и седниците известува за пред-

метот што му бил доделен во работа; 

— учествува и одлучува во расправите и сед-
ниците на Уставниот суд; 

— раководи со изготвување на нацртите на 
одлуките и решенијата што ги донесува Устав-
ниот суд; 

— учествува во следењето и проучувањето на 
законите, другите прописи и општи акти на орга-
ните на општествено-политичките заедници и са-
моуправни општи акти и на појавите од интерес 
за остварување на уставноста и законитоста заради 
давање иницијативи на Уставниот суд за поведу-
вање на постапка или за преземање други мерки за 
заштита на уставноста и законитоста; и 

— врши и други работи определени со Уставот, 
со законот и со овој деловник, со програмата за ра-
бота и со распоредот па работите. 

3. Комисии 

Член 7 
Уставниот суд има постојани и повремени ко-

мисии. 
Постојани комисии се: 
— Комисија за следење на појавите од инте-

рес за остварување на уставноста и законитоста; 
— Комисија за организациони и кадровски 

прашања; 
— Редакциона комисија; и 
— Комисија за публикации и информирање на 

јавноста. 
Повремените комисии се образуваат по потреба. 
Комисиите се образуваат од редот на судиите, 

секретарите и стручните работници. 
Составот на постојаните комисии се определува 

со годишниот распоред за работа на Уставниот суд, 
а на повремените комисии со одлуката за нивното 
образување. 

Комисија може да покани на соработка надво-
решни стручњаци и општествени работници. 

Член 8 
Комисијата за следење на појавите од интерес 

за остварување на уставноста и законитоста ги сле-
ди појавите преку предметите образувани во Ус-
тавниот суд, преку проучување на нормативата на 
републиката, општините, самоуправните организа-
ции и организациите на здружениот труд, како и 
преку материјалите на органите и организациите, 
од печатот и другите видови на средствата за ин-
формации. 

Врз основа на констатациите при разгледува-
њето на појавите од интерес за остварување на ус-
аавноста и законитоста, Комисијата му предлага 
на Уставниот суд да поднесува на Собранието на 
СР Македонија и на други органи и организации 
мислења и предлози односно му предлага на Устав-
ниот суд отпочнување постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на прописите и другите 
општи акти и самоуправните општи акти и за пре-
земање на други мерки. 

Комисијата организира анкети и состаноци, а 
по потреба нејзините претставници учествуваат и 
на состаноците што ги свикуваат другите уставни 
судови или други органи и организации. 

Сите судии и стручни работници имаат право 
и должност да и укажат на Комисијата на праша-
њата што ги согледале во својата работа што тре-
ба да бидат проучени заради нивното значење за 
остварувањето на уставноста и законитоста. 

Член 9 
Комисијата за организациони и кадровски пра-

шања: 
— ги разгледува прашањата и подготвува пред-

лози за подобрување на организацијата и методот 
на работата на Уставниот суд; 

— разгледува и подготвува предлози за име-
нување и разрешување на секретарот и другите 
работници во Уставниот суд; 
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— дава и разгледува предлози за изменување и 
дополнување на систематизацијата на работните 
места; 

— врши и други работи што ќе и ги стави во 
задача Уставниот суд. 

Член 10 
Редакционата комисија ги редактира конечните 

текстови на одлуките и решенијата на предлозите, 
мислењата и становиштата и на другите материја-
ли кои посебно ќе ги определи Уставниот суд. 

Член 11 
Комисијата за публикации и информирање на 

јавноста: 
— го уредува и подготвува за печат билтенот и 

другите повремени едиции на Уставниот суд; 
— се грижи за редовно и правилно информира-

ње на јавноста за работата на Уставниот суд; 
— води грижа и одлучува за редовното снабду-

вање на библиотеката на Уставниот суд со струч-
на литература, периодични стручни списанија, со 
публикации и службени гласила и дневен печат. 

4. Седница на Уставниот суд 

Член 12 
Уставниот суд работите од својата надлежност 

ги врши согласно со Уставот и законот според про-
грамата за работа и годишниот распоред за работа. 

Со распоредот на работите се определува начи-
нот на задолжување со предмети, учеството во по-
стојаните комисии и другите обврски на судиите, се-
кретарот на Уставниот суд, секретарот за правни 
прашања, советниците, стручните работници и дру-
гите работници. 

Ако на судија му е доделен во работа предмет, 
а тој или Уставниот суд сметаат дека постојат 
оправдани причини тој да не ја води претходната 
постапка, предметот му се доделува на друг судија 
според редот и начинот предвиден со распоредот за 
работа. 

Член 13 
Уставниот суд на седница: 
— одлучува за поведување постапка по повод 

претставките; 
— по сопствена иницијатива одлучува за пове-

дување постапка за оценување на уставноста и за-
конитоста на прописите и другите општи акти; 

— одлучува, согласно ставот 2 точка 4 на член 
387 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, за поведување постапка за 
оценување на уставноста и законитоста и го опре-
делува претставникот на Уставниот суд за распра-
вата пред Уставниот суд на Југославија; 

— донесува општи акти за организацијата и 
работата на Уставниот суд; 

— го утврдува распоредот на работите во Су-
дот; 

— ги именува и разрешува секретарот на Ус-
тавниот суд, секретарот за правни прашања, ви-
шите советници и советниците; 

— одлучува во случај на судир меѓу работната 
заедница на Стручната служба и секретарот на 
Уставниот суд во остварувањето на самоуправните 
права; 

— определува претставници на Уставниот суд 
за советувањата организирани во Уставниот суд на 
Југославија или другите уставни судови, односно 
други органи и организации; 

— донесува одлуки за други прашања кои со 
закон или со овој деловник му се ставени во над-
лежност. 

Член 14 
Седниците ги закажува и со нив раководи прет-

седателот на Уставниот суд. 
Претседателот на Уставниот суд закажува сед-

ници и по барање на секој судија, ако се работи за 
прашање за кое според законо! или овој деловник 
Уставниот суд одлучува на седница. 

Член 15 
Седницата може да се одржи само ако се при-

сутни најмалку четворица судии на Уставниот суд. 

Член 16 
За секое прашање што е на дневен ред на сед-

ницата се расправа, по правило, врз основа на пис-
мен реферат. 

Ако на седницата на Судот се одлучува за пред-
лози за поведување на постапката, за претставки 
и за предлози на учесниците во постапката и нив-
ните застапници и полномошници, писмениот ре-
ферат го поднесува судијата што ја водел претход-
ната постапка. 

Во случај на спреченост или отсутност на су-
дијата-известител, претседателот на Уставниот суд 
определува кој од судиите ќе ја врши должноста 
на судија-известител. 

Член 17 
За текот на седницата се води записник. 
За предлозите за поведување постапка, за прет-

ставките и за предлозите на учесниците во постап-
ката и нивните застапници и полномошници за кои 
Судот одлучувал на седница, се води посебен за-
писник. 

Записниците ги потпишуваат претседателот на 
Уставниот суд и записничарот. 

Член 18 
За разгледување на прашањата што се однесу-

ваат на организацијата и начинот на работата на 
Уставниот суд, претседателот на Судот свикува ра-
ботни состаноци. 

На работните состаноци, по покана на претсе-
дателот на Уставниот суд, присуствуваат судиите, 
секретарот на Уставниот суд, секретарот за правни 
прашања, советниците, стручните работници и дру-
гите работници, како и други лица поканети од 
претседателот. 

5. Секретар на Уставниот суд 

Член 19 
Уставниот суд има секретар. 
Секретарот на Уставниот суд го именува и раз-

решува Уставниот суд. 
Секретарот на Уставниот суд се именува за вре-

ме од осум години и може одново да биде именуван 
на истата должност. 

За својата работа и за работата на Стручната 
служба секретарот на Уставниот суд им одговара 
на Уставниот суд и на претседателот. 

Секретарот на Уставниот суд е функционер на 
кош личниот доход му го определува Уставниот 
суд на начин и според критериумите за определу-
вање на личниот доход на судија на републички 
суд. 

Секретарот на Уставниот суд во поглед на ра-
ботните односи и самоуправувањето на Стручната 
служба на Уставниот суд ги има правата на функ-
ционер што раководи со републички орган. 

Член 20 
Секретарот на Уставниот суд: 
— раководи со Стручната служба на Уставниот 

суд и се грижи за нејзиното унапредување; 
— се грижи за уредноста и ажурноста во ра-

ботата на предметите и подготвувањето на другите 
материјали и за таа цел свикува и раководи со ра-
ботните состаноци на Стручната служба и струч-
ниот колегиум (член 30): 

— повремено го известува Уставниот суд за оп-
штите состојби на работите во врска со постапката 
и решавањето на предметите и за извршувањето на 
другите задачи; 

— му помага на претседателот на Уставниот 
суд во подготвувањето и одржувањето на распра-
вите, седниците и работните состаноци; 
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— му помага на претседателот на Уставниот суд 
во вршењето на работите од судската управа; 

— присуствува на седниците и на работните со-
станоци на Уставниот суд и има право да дава свои 
мислења за прашањата и предлозите за кои се рас-
права; 

— се грижи за уредно водење на записниците 
од расправите и седниците на Уставниот суд; 

— се грижи за извршувањето на одлуките и за-
клучоците на Уставниот суд; 

— му помага на претседателот на Уставниот суд 
при контактите со другите уставни судови, со ор-
ганите на општествено-политичките заедници, оп-
штествено-политичките организации, редовните и 
самоуправните судови, општествениот правобрани-
тел на самоуправувањето и со другите органи, ор-
ганизации, заедници и граѓани; 

— наредбодавец е во врска со извршувањето на 
пресметката за приходите и расходите на Уставниот 
суд; 

— се грижи за евидентирање и извршување на 
посебните заклучоци на Уставниот суд; 

— врши и други работи што ќе му ги довери 
Уставниот суд. 

6. Стручна служба 

Член 21 
Стручните и другите работи во Уставниот суд ги 

врши Стручната служба на Уставниот суд. 
Стручната служба ја сочинуваат: секретарот за 

правни прашања, помошникот на секретарот на Ус-
тавниот суд, стручните работници и работниците 
што вршат финансиски, административни и адми-
нистративно-технички работи. 

Член 22 
Уставниот суд има секретар за правни пра-

шања. 
Секретарот за правни прашања: 
— раководи и учествува во изготвувањето на 

анализи и елаборати за позначајни појави од инте-
рес за заштитата на уставноста и законитоста; 

— раководи со стручниот колегиум кога се рас-
права за стручно-правни прашања; 

— укажува стручна помош на стручните работ-
ници во Уставниот суд во врска со обработувањето 
на предметите и подготвувањето на други мате-
ријали; 

— подготвува нацрти на мислења и предлози 
до Собранието на СР Македонија; 

— стручно ги обработува предлозите и прет-
ставките во врска со оценувањето на законите, од-
носно уставноста и законитоста на другите про-
писи, општи акти и самоуправни општи акти од 
особено значење што ќе му ги довери Уставниот суд 
или претседателот на Уставниот суд; 

— врши и други работи што ќе му ги довери 
Уставниот суд. 

Член 23 
Секретарот за правни прашања го именува и 

разрешува Уставниот суд без конкурс. 
Секретарот за правни прашања се именува за 

време од осум години и може одново да биде име-
нуван на истата должност. 

За својата работа секретарот за правни праша-
ња им одговара на Уставниот суд и на претседате-
лот на Уставниот суд. 

Секретарот за правни прашања е функционер 
на кого личниот доход му го определува Уставниот 
суд на начин и според критериумите за определу-
вање личниот доход на судија на републички суд. 

Член 24 
Уставниот суд може да има помошник на секре-

тарот кого го именува Уставниот суд за време од 
4 години и може одново да биде именуван на ис-
тата должност. 

Личниот доход на помошникот на секретарот 
на Уставниот суд го определува Уставниот суд спо-
ред критериумите за определување на личниот до-
ход на помошник па секретар во секретаријатот на 
Извршниот совет. 

Член 25 
Помошникот на секретарот на Уставниот суд му 

помага на секретарот на Уставниот суд во работите 
од неговиот делокруг. 

Во случај на отсутност или спреченост го заме-
нува секретарот на Уставниот суд. 

Член 26 
Уставниот суд има советници и виши совет-

ници. 
Советниците и вишите советници: 
— изготвуваат анализи и елаборати за појави 

од интерес за заштитата на уставноста и закони-
тоста предвидени во програмите за работа на Ус-
тавниот суд или што ќе им ги довери Уставниот 
суд; 

— учествуваат во Комисијата за следење на 
појавите од интерес за уставноста и законитоста; 

— соработуваат со судиите на Уставниот суд во 
проучувањето и обработувањето на предлозите, 
претставките и другите барања упатени до Устав-
ниот суд и за нив изготвуваат нацрти на одлуки и 
решенија; 

— вршат и други работи што ќе им бидат опре-
делени со програмата и распоредот на работата, од-
носно од Уставниот суд, претседателот или секрета-
рот на Уставниот суд. 

Член 27 
Советниците и вишите советници на Уставниот 

суд ги именува и разрешува Уставниот суд. 
Именувањето се врши по пат на конкурс. 
Советниците и вишите советници се именуваат 

за време од четири години и можат одново да бидат 
именувани на истите должности. 

На советниците и вишите советници личните до-
ходи им ги определува Уставниот суд на начин и 
според критериумите за определување на личниот 
доход на советник во Извршниот совет односно на 
помошник на секретарот во секретаријатот на Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија. 

Член 28 
Во Уставниот суд има стручни соработници во 

во звањата: помлад стручен соработник, стручен со-
работник и виш стручен соработник. 

Стручните соработници: 
— соработуваат со судиите на Уставниот суд во 

проучувањето и обработувањето на предлозите, 
претставките и другите барања упатени до Устав-
ниот суд и за нив изготвуваат нацрти на одлуки и 
решенија; 

— водат записници за седниците и работните 
состаноци на Уставниот суд, доколку не биде опре-
делен друг работник; 

— можат да учествуваат во работата на по-
стојаните и повремените комисии на Уставниот 
суд; и 

— вршат и други работи определени со распо-
ред за работа или што ќе им ги определат Устав-
ниот суд, претседателот или секретарот на Устав-
ниот суд. 

Член 29 
Личните доходи на стручните работници и на 

вишите стручни работници се утврдуваат според 
основите и мерилата предвидени во Самоуправната 
спогодба за распределба на средствата за личните 
доходи на работниците во Стручната служба на 
Уставниот суд сообразно со личните доходи на су-
диите на општинските судови. 

Член 30 
Секретарот на Уставниот суд, секретарот за 

правни прашања, помошникот на секретарот на Ус-
тавниот суд и стручните работници сочинуваат 
стручен колегиум. 
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Стручниот колегиум на своите состаноци раз-
гледува позначајни стручни прашања и проблеми 
во врска со унапредувањето на организацијата и 
работата на Стручната служба на Уставниот суд. 

Состаноците на стручниот колегиум, по потреба, 
а најмалку еднаш во три месеци, ги закажува и со 
нив раководи секретарот на Уставниот суд по пра-
шањата за организацијата и работата на Стручната 
служба. 

Член 31 
Административно-финансиските, организационо-

техничките и другите работи за потребите на Ус-
тавниот суд ги вршат административните и адми-
нистративно-техничките работници. 

Член 32 
Внатрешната организација и систематизација на 

работните места се утврдува со посебен општ акт. 
Работите на службата за документација со би-

блиотека и другите дејности на Уставниот суд мо-
жат да се уредат со одделни општи акти. 

7. Остварување на самоуправните права на работ-
ниците во Стручната служба 

Член 33 
Работниците во Стручната служба на Устав-

ниот суд сочинуваат една работна заедница. 

Член 34 
Прописите за самоуправувањето, за правата, 

должностите и одговорностите кои се однесуваат 
на работниците во републичките органи се приме-
нуваат и на работниците на Стручната служба во 
Уставниот суд, доколку со овој деловник или со по-
себни прописи не е определено поинаку. 

Член 35 
Работната заедница одлучува самостојно: 
— за организацијата и работата на органите на 

самоуправувањето; 
— за распределба на средствата од фондот за 

заедничка потрошувачка (освен од делот за станбе-
на изградба); 

— за други случаи определени со закон, со овој 
деловник или со друг општ акт. 

Член 36 
Работната заедница одлучува во согласност со 

секретарот на Уставниот суд: 
— за внатрешната организација и систематиза-

ција на работните места во Стручната служба на 
Уставниот суд; 

— за распоредувањето на средствата за работа 
со финансиски план и завршна сметка; 

— за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка; 

— за критериумите за давање станови на ко-
ристење на работниците и за користење на сред-
ствата за станбена изградба; 

— за распоредот на годишните одмори; 
— за стручно усовршување на работниците; 
— за други работи определени со закон, со 

овој деловник или со друг општ акт. 

Член 37 
Во случај на судир меѓу работната заедница на 

Стручната служба и секретарот на Уставниот суд 
во работите од претходниот член одлучува Устав-
ниот суд. 

Член 38 
Работните луѓе во работната заедница даваат 

мислења односно предлози до Уставниот суд: 
— за прием во работен однос по спроведена кон-

курсна постапка; 
— за престанок на работниот однос на работ-

ник; и 
— во други случаи предвидени со закон, друг 

пропис или општ акт. 

Ш. ПОСТАПКА 

1. Претходна постапка 

Член 39 
Предлозите за поведување постапка пред Устав-

ниот суд се поднесуваат писмено во два примеро-
ци, а претставките во еден примерок. 

Претставките можат да се поднесуваат и усно 
на записник. 

Член 40 
Уставниот суд прима предлози и претставки 

секој работен ден во текот на целата година. 
Писмените предлози и претставки ги прима 

определениот работник во текот на целиот работен 
ден, а усните претставки — стручниот работник 
што ќе го определи секретарот на Уставниот суд. 

Член 41 
Ако писмениот предлог не е разбирлив, секре-

тарот на Уставниот суд ќе му укаже на подносите-
лот на нејасностите и ќе му определи рок за нив-
ното отстранување. 

Ако претставката не е разбирлива или со неа 
се бара објаснување, толкување, интервенција и 
слично секретарот на Уставниот суд ќе го предуп-
реди подносителот на нејасностите и недостатоците 
односно ќе му даде потребни објаснувања во пог-
лед на надлежностите. 

Член 42 
Примените предлози и претставки се заведуваат 

во соодветните уписници и се формираат пред-
мети. 

Предметите се распределуваат на судиите по-
деднакво според азбучниот ред на презимето, а 
на стручните работници — според областа утврде-
на во распоредот за работа. 

Член 43 
Судијата и стручниот работник на кои им е даден 

предметот во работа ја водат претходната постапка 
согласно одредбите од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки. 

Во испитувањето на предлозите и претставки-
те со кои се бара оценување уставноста и закони-
тоста судијата и стручниот работник ќе ги соберат 
податоците и известувањата што се потребни за 
одлучување во врска со барањето за поведување 
постапка. 

Најдоцна во рок од десет дена од денот на 
приемот на предметот определениот судија и стру-
чен работник должни се да ги преземат првите деј-
ствија на претходната постапка. 

Судијата и стручниот работник можат во текот 
на претходната постапка да го повикаат секој 
учесник во постапката, односно неговиот застапник 
или полномошник и од него да бараат потребни 
објаснувања или известувања. 

Член 44 
Во текот на претходната постапка судијата — 

известител може да му предложи на претседателот 
на Уставниот суд да определи уште еден или двај-
ца судии односно стручни работници што ќе сора-
ботуваат со него во водењето на претходната пос-
тапка. 

Член 45 
Ако судијата на Уставниот суд бара да се по-

веде постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на некој пропис, друг општ акт или са-
моуправен општ акт, тој е овластен сам да орга-
низира собирање податоци и известувања потребни 
за одлучување дали ќе се поведе постапка. 

Член 46 
Ако во текот на постапката се утврди дека по-

веќе учесници со посебни предлози односно прет-
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ставки барале да се оцени уставноста или закони-
тоста на ист пропис, општ акт или самоуправен 
општ акт, сите предлози и претставки се здружу-
ваат со првоподнесените, за сите се води единстве-
на постапка и се донесува една одлука. 

Ако во Уставниот суд се образувани предмети 
по повеќе одделни предлози односно претставки за 
оценување уставноста или законитоста на ист општ 
акт, пропис или самоуправен општ акт, сите по-
доцна образувани предмети се придружуваат кон 
првообразуваниот предмет, за сите се води един-
ствена постапка и се донесува една одлука. 

Член 47 
Учесниците во постапката и нивните застапни-

ци и полномошници имаат право во присуство на 
определен работник во Уставниот суд да ги разгле-
дуваат списите на предметот по кој се води пос-
тапка. 

На учесниците во постапката и на заинтереси-
раните лица определениот работник им дава извес-
тувања за предметот што се однесуваат на пода-
тоците одбележани во уписниците. 

Член 48 
По завршувањето на претходната постапка, а 

најдоцна во рок од три месеци од денот кога пред-
метот е даден во работа, на претседателот на Устав-
ниот суд му се поднесува реферат за седница однос-
но реферат за јавна расправа или се известува за 
текот на постапката и за појавените пречки. 

Член 49 
Рефератот за седница на Уставниот суд содржи 

особено: кога и какво барање е поставено во пред-
логот односно во претставката; кои подготовки се 
извршени; кои спорни правни и фактички праша-
ња се појавиле во текот на работата по предметот и, 
по правило, мислење и предлог за начинот на ре-
шавањето на поставеното барање. 

Во рефератот ќе се изнесе накратко и содр-
жината на стручните мислења, ако во текот на 
постапката се прибавени, како и приказ на устав-
но-судската практика по прашањето. 

Кога се предлага донесување на решение за 
поведување постапка, за неповедување постапка од-
носно за отфрлање на предлогот или за запирање 
на постапката кон рефератот, по правило, се при-
лага и нацрт на решение. 

2. Седница 

Член 50 
Претседателот на Уставниот суд писмено ги 

известува судиите за денот и часот на седницата на 
која ќе се разгледуваат рефератите предложени за 
седници. 

Писменото известување им се доставува на су-
диите најдоцна пет дена пред одржувањето на сед-
ницата, а само во итни случаи може да определи 
седницата да се одржи и во пократок рок. 

Кон писменото известување за одржување на 
седницата се прилагаат и рефератите, а по потре-
ба и други материјали. 

Член 51 
На седницата на Уставниот суд имаат право и 

должност да учествуваат во разгледувањето на 
прашањата што се ставени на дневен ред секрета-
рот на Уставниот суд, секретарот за правни пра-
шања, помошникот на секретарот на Уставниот 
суд и стручните работници. 

Член 52 
Седницата на Уставниот суд почнува со утвр-

дување на дневниот ред. 
За секоја точка од дневниот ред се води оддел-

на дискусија и се одлучува. 
Решенијата односно одлуките се донесуваат со 

мнозинство гласови од вкупниот број на судии во 
Уставниот суд. 

Судија на Уставниот суд кој е спречен да при-
суствува на седницата може за предметот да даде 
писмено мислење. 

Член 53 
Најдоцна во рок од петнаесет дена по донесу-

вањето на решението односно одлуката судијата — 
известител и стручниот работник го подготвуваат 
текстот на решението односно на одлуката и го пре-
даваат на Редакционата комисија на редактирање. 

Редакционата комисија е должна во рок од пет-
наесет дена од денот на приемот на решението од-
носно на одлуката да го утврди нивниот конечен 
текст. 

Член 54 
Утврдениот конечен текст на решението однос-

но на одлуката го потпишува претседателот на Ус-
тавниот суд. 

На учесниците во постапката им се доставуваат 
преписи од решението односно одлуката. 

3. Јавна расправа 

Член 55 
Кога судијата — известител и стручниот работ-

ник што ја воделе постапката сметаат дека прет-
ходната постапка е довршена, му предлагаат на 
претседателот на Уставниот суд да закаже јавна 
расправа, односно седница за одлучување без одр-
жување на јавна расправа. 

Во предлогот треба да бидат означени учес-
ниците во постапката, заинтересираните органи и 
организации што треба да бидат повикани на јав-
ната расправа, лицата што треба да бидат извес-
тени за времето и местото на одржувањето на распра-
вата, како и предлог за известување на средствата 
за јавно информирање. 

Судијата — известител и стручниот работник 
можат поради сложеноста на предметот да предло-
жат пред одржувањето на расправата да се одржи 
подготвителна седница за разгледување на процес-
ни и други прашања од значење за одржување на 
расправата. 

Член 56 
Кон предлогот од претходниот член се прилага 

и писмен реферат кој треба да содржи особено: 
какво барање е поставено во предлогот односно по 
кој основ Уставниот суд повел постапка; кратка со-
држина на одговорот и другите известувања на 
учесниците во постапката; утврдената правна и 
фактичка состојба на работите и кои се спорни 
прашања. 

Член 57 
По приемот на предлогот претседателот на Ус-

тавниот суд закажува јавна расправа односно сед-
ница за одлучување без расправа. 

За денот и часот на одржувањето на расправата 
односно седницата претседателот на Уставниот суд 
писмено ги известува судиите. 

Писменото известување им се доставува на су-
диите најдоцна пет дена пред одржувањето на рас-
правата односно седницата, а само во итни случаи 
и во пократок рок. 

Кон писменото известување од претходниот став 
се прилага и рефератот на судијата — известител 
и стручниот работник, а по потреба и други мате-
ријали. 

Член 58 
На расправата се покануваат со писмена покана 

учесниците во постапката односно нивните застап-
ници или полномошници, како и други лица чие 
присуство на расправата односно седницата е пот-
ребно. 

Од денот на доставувањето на поканите до де-
нот на одржувањето на расправата односно седни-
цата треба да поминат најмалку седум дена, а во 
итни случаи може да се определи и пократок рок. 
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Поканите ги потпишува секретарот на Устав-
ниот суд. 

Кон поканите за учесниците во постапката и 
заинтересираните органи и организации по пред-
лог на судијата — известител и стручниот работ-
ник се доставува примерок од решението за пове-
дување постапка, односно одговорите и другите ма-
теријали прибрани во текот на претходната постап-
ка, како и рефератот за јавна расправа. 

Член 59 
За времето и местото на одржувањето на рас-

права, јавноста се известува со соопштение на ог-
ласната табла на Уставниот суд, а по предлог на 
судијата — известител и преку средствата за јавно 
информирање. 

Член 60 
Расправите се одржуваат во просториите на 

Уставниот суд, но од оправдани причини Устав-
ниот суд може да одлучи јавната расправа да се 
одржи и во други простории во седиштето на Ус-
тавниот суд или во друго место надвор од седиш-
тето на Уставниот суд. 

Член 61 
Расправата може да се одржи ако се присутни 

најмалку четворица судии на Уставниот суд. 
Со расправата раководи претседателот на Устав-

ниот суд, а записникот го води стручниот работник. 
Член 62 

На почетокот на расправата претседателот на 
Уставниот суд ги известува присутните за кој пред-
мет ќе се расправа, утврдува дали поканетите лица 
уредно ги примиле поканите и кои од поканетите 
не дошле на расправата. 

Потоа претседателот на Уставниот суд му дава 
збор на судијата — известител кој ги изложува 
фактите и прашањата од значење за донесување 
на одлуката. 

Судија — известител на расправата е судијата 
што ја водел претходната постапка. Во случај на 
негова спреченост, претседателот на Уставниот суд 
определува кој од судиите ќе ја врши должноста на 
судија — известител. 

АКО ВО претходната постапка учествувале по-
веќе судии, судија — известител ќе биде оној су-
дија кој по распоредот на работите го добил пред-
метот, ако судиите не се договорат поинаку. 

По излагањето на судијата — известител, ната-
мошниот тек на расправата го определува претсе-
дателот на Уставниот суд имајќи ја предвид обем-
носта на доказниот материјал, значењето на опре-
делени прашања, природата на предметот и другите 
околности што можат да влијаат на текот на рас-
правата. 

Член 63 
Судиите што учествуваат на расправата имаат 

право да бараат објаснувања и да им поставуваат 
прашања на учесниците во постапката, нивните за-
стапници и полномошници, како и на другите лица 
во врска со предметот за кој се расправа. Ако на 
расправата се изведуваат докази, судиите имаат 
право на сведоците и вештаците да им поставуваат 
прашања. 

Во текот на расправата учесниците во постап-
ката и нивните застапници и полномошници имаат 
право да изнесуваат и да образложуваат свои ста-
вови и барања и да одговараат на наводите за ф а к -
тите што се изнесени на расправата. 

Член 64 
Уставниот суд одлучува дали на расправата ќе 

се изведат доказите што се собрани во претходната 
постапка и на расправата. 

Ако на расправата се укаже потреба да се из-
ведат докази што не се изведени во претходната 
постапка, Уставниот суд може да одлучи доказите 

да се изведат непосредно на расправата пред опре-
делен судија на Уставниот суд или пред друг суд 
или орган. 

Член 65 
За текот на расправата се води записник. За -

писникот го потпишуваат претседателот на Устав-
ниот суд и записничарот. 

Записникот особено содржи: времето и местото 
на одржувањето на расправата; составот на Ус-
тавниот суд; присутните учесници во постапката и 
другите повикани лица; кратка содржина на иска-
жувањата на учесниците во постапката и повика-
ните заинтересирани, предложените нови писмени 
докази, поставените прашања и дадените одговори 
во текот на расправата. 

Член бб 
Претседателот на Уставниот суд да заклучува 

расправата и потоа се пристапува кон советување 
и одлучување. 

Член 67 
На советувањето и одлучувањето присуствуваат 

само судиите на Уставниот суд и записничарот. 
Во советувањето и одлучувањето учествуваат и 

судии на Уставниот суд што не присуствувале на 
расправата. 

При советувањето Уставниот суд може да за-
клучи да се одложи донесувањето на одлуката или 
да се одржи нова расправа за предметот. 

Ако е потребно, пред одлучувањето за сушти-
ната на работата, судиите на Уставниот суд гласаат 
за одделни прашања од кои зависи донесувањето 
на одлуката. 

Член 68 
За седницата на Уставниот суд за советување и 

одлучување се составува посебен записник. 
Во записникот за советувањето и одлучување-

то се наведуваат датумот на советувањето и одлу-
чувањето, имињата на судиите на Уставниот суд 
што учествувале во советувањето и одлучувањето, 
битната содржина на советувањето, резултатот на 
гласањето, како и одлуката што е усвоена. Кон 
овој записник, на барање на судија на Уставниот 
суд, се прилагаат и образложенија за издвоените 
мислења изразени во текот на советувањето и од-
лучувањето. 

Записникот за советувањето и одлучувањето го 
потпишуваат претседателот на Уставниот суд и за-
писничарот. 

Член 69 
По завршувањето на седницата за советување 

и одлучување претседателот на Уставниот суд им ја 
соопштува на присутните на расправата одлуката 
или објавува дека одлуката ќе им се достави на 
учесниците во постапката и дека ќе се објави во 
службените гласила. 

Одлуката што ја соопштува претседателот со-
држи: диспозитив и кратко образложение. 

Член 70 
Одлуката на Уставниот суд содржи: означува-

ње дека одлуката ја донесува Уставниот суд на 
Македонија; именување на предметот на спорот; 
денот на одржувањето на расправата односно сед-
ницата; диспозитивот на одлуката и образложение. 

Нацртот на текстот на одлуката го изготву-
ваат судијата — известител и стручниот соработник 
што ја воделе претходната постапка. 

Член 71 
Текстот на одлуката се утврдува на седница на 

Уставниот суд, а го редактира Редакционата ко-
мисија. 

Член 72 
Препис од одлуката им се доставува на учес-

ниците во постапката, на подносителот на прет-
ставката и на „Службен весник на СР Македо-
нија". 

Уставниот суд може да одлучи во „Службен 
весник на СР Македонија" да се објават и од-
делни решенија. 

Бр. 20 - Стр. 399 
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IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
До пополнувањето на работното место помош-

ник на секретар, секретарот на Уставниот суд ќе го 
заменува секретарот за правни прашања. 

Член 74 
Овој деловник влегува во сила осмиот ден од 

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

Со влегувањето во сила на овој деловник пре-
станува важноста на Деловникот на Уставниот суд 
на Македонија, објавен во „Службен весник на 
СРМ" бр. 41/64. 

6 април 1977 година 
Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за сопственост на недвижен имот од тужителот 
Кирко Серафимовски од Тетово, ул. „Тодор Ципов-
ски — Мерџан" бр. 98, против тужените Благоја 
Младенов Серафимовски, Вера Младенова Сера-
фимовска, Ленка Младенова Серафимовска и На-
дица Младенова Серафимовска, сите од Тетово, а 
сега во Канада, со непозната адреса на живеење. 

Се повикуваат тужените да се јават во овој 
суд или да ја достават својата адреса во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот. Во спротивно су-
дот ќе им определи привремен старател кој ќе ги 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1569/76 го-
дина. (36) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по правната работа на ту-
жителката Мелова Слободанка од Неготино, ул. 
„Партизанска" бр. 46, против тужениот Мелов То-
дор, со непозната адреса. 

Се поканува тужениот Мелов Тодор во рок од 
30 дена да се јави во судот или да ја соопшти сво-
јата точна адреса. Во спротивно ќе му биде одре-
ден привремен старател во смисла на член 77 од 
ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси во 
предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1695/75 од 
24. III. 1977 год. (37) 

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена 
тужба за развод на брак од тужителот Назим Ра-
мадан Исени од Куманово против тужената Неиме 
Исени, родена на 1. VII. 1947 година во село Ло-
јане, општина Куманово, од татко Шаип Салихи, 
со последно познато место на живеење во Кумано-
во, а сега со непознато боравиште. 

Се повикува тужената Неиме Исени во рок од 
3 5 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ" да се јави во судот или да 
одреди свој застапник. Во спротивно на тужената 
ќе и биде одреден привремен застапник кој ќе ја 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2582/76. 

18 мај 1977 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

При Општинскиот суд во Гевгелија заведен е 
спор по основ на развод на брак од тужителката 
Мици Цвета од Гевгелија против тужениот Мици 
Сали од Гевгелија, ул. „Маршал Тито" бр. 140, 
сега на привремена работа во Западна Германија, 
со непозната адреса. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од об-
јавувањето на овој оглас да се јави лично во су-
дот, или со поднесок да ја означи адресата на 
своето живеалиште или да определи свој полно-
мошник. Во спротивно, по истекот на рокот, ќе му 
биде поставен привремен старател кој ќе го заста-
пува во спорот. 

Од Окружниот суд во Гевгелија, П. бр. 95/77 
година. (31) 

Излезе од печат 

ЗБИРКА НА П Р О П И С И 
ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО 

РАБОТЕЊЕ 

— со обрасци и прилози — 

Збирката ги содржи: Уредбата за канцеларис-
кото работење и за одбирање на архивската граѓа 
од регистратурскиот материјал и Упатството за на-
чинот на канцелариското работење и за одбирање-
то на архивската граѓа од регистратурскиот мате-
ријал, обрасци и прилози. Со овие прописи се утвр-
дува начинот на работата и правилата на поста-
пување во канцелариското работење и начинот на 
одбирањето и евидентирањето на архивската гра-
ѓа од регистратурскиот материјал. 

Оваа збирка може корисно да им послужи на 
републичките органи на управата и републичките 
организации, општинските органи на управата, ор-
ганите на управата на градските заедници, орга-
низациите на здружениот труд и на другите само-
управни организации и заедници. 

Цена 35 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на 

Службен весник на СРМ, а уплатите се вршат на 
жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на оп-
штественото книговодство — Скопје. 
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