
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

337. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), а во врска со точка 1 од Договорот за 
начинот на формирање на малопродажните цени 
за свежо месо („Службен лист на СФРЈ" бр. 
29/75 и 47/76), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ 

ЗА СВЕЖО МЕСО 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на 
малопродажните цени за свежо месо („Службен 
весник на СРЖ" бр. 24/75), во точката 2, алинеја 
четврта, износот „16,94" се заменува со износот 
„19,30". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2548/1 
25 октомври 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

338. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за по-

блиските услови за остварување правото на помош 
ка членовите на семејството чиј хранител е на за-
должителна воена служба („Службен весник на 
СРМ", бр. 22/66, 24/73 и 48/74), републичкиот се-
кретар за здравство и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА И ВИДОТ НА ДОКУМЕН-
ТОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ЧИЈ 

ХРАНИТЕЛ Е НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА 
СЛУЖБА 

Член 1 
Членовите на семејството чиј хранител е на 

задолжителна воена служба остваруваат здравстве-
на заштита во постапка и со здравствена книшка 
утврдена со овој правилник. 

Член 2 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на социјалната заштита, на членовите на 
семејството чиј хранител е на задолжителна воена 
служба им издава здравствени книшки врз основа 
на правосилно решение за доделена постојана па-
рична помош. 

Член 3 
Издадената здравствена книшка се заведува 

во книгата за евиденција на здравствени книшки 
на членовите на семејството чиј хранител е на 
задолжителна воена служба што ја води општин-
скиот орган на управата надлежен за работите од 
социјална заштита. 

Во книгата за евиденција на здравствените 
книшки од претходниот став се внесуваат следните 
податоци: реден број и дата на издавањето на 
здравствената книшка; презиме, име, дата на раѓа-
ње и адреса на корисникот; број и дата на реше-
нието за доделената парична помош; дата на пре-
станок на важноста на здравствената книшка; и 
забелешка за евентуални измени. 

Член 4 
Здравствената организација на здружен труд 

бо здравствената книшка на корисникот ја евиден-
тира секоја укажана здравствена помош, односно 
траењето на лекувањето во здравствената органи-
зација. 

Член 5 
Ако корисникот на здравствената заштита се 

пресели во друга општина ја задржува својата 
здравствена книшка со тоа што општинскиот орган 
што ја издал книшката ќе забележи во книгата 
за евиденција на здравствени книшки на члено-
вите на семејството чиј хранител е на задолжи-
телна воена служба престанок на важењето на 
здравствената книшка поради преселување. 

Надлежниот општински орган во новото жи-
веалиште (општина) во кое корисникот на здрав-
ствената заштита се преселува, врши заверка на 
здравствената книшка и ја заведува во книгата 
за евиденција на здравствените книшки на члено-
вите на семејството чиј хранител е на задолжи-
телна воена служба, на начин и постапка како за 
нејзиното издавање. 

Член 6 
Здравствената книшка за членовите на семеј-

ствата чиј хранител е на задолжителна воена 
служба ги содржи следните податоци: обележје 
дека здравствената книшка е за членовите на се-
мејствата чиј хранител е на задолжителна воена 
служба; текстот од член 8 од Законот за побли-
ските услови за остварување правото на помош на 
членовите на семејството чиј хранител е на задол-
жителна воена служба; реден број на здравствената 
книшка и дата на издавањето; кој ја издава здрав-
ствената книшка и правниот основ за нејзиното из-
давање, потврдено со печат и потпис на овласте-
ното лице; напомена дека здравствената книшка 
ражи само со лична карта (број и од кого е изда-
дена) ; податоци за корисникот (носител-соужива-
тел) презиме и име, дата, место на раѓањето и 
адреса на корисникот; продолжување на важноста 
на здравствената книшка заверено со печат и пот-
пис и белешки на здравствените организации на 
здружен труд. 

Здравствената книшка од претходниот став се 
издава според образецот што е составен дел на овој 
правилник. 

Член 7 
Важноста на здравствената книшка се про-

должува на секои три месеци. 

Член 8 
Корисникот на здравствената заштита е дол-

жен во рок од 15 дена да ја пријави на органот 
кој ја издал здравствената книшка секоја про-
мена која е од влијание на користењето на право-
то на здравствена заштита. 

Сабота, 30 октомври 1976 
С к о п ј е 

Број 35 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
2 дин. Жиро сметка 40100-601-128 
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Корисникот на здравствената заштита е дол-
жен да ја врати здравствената книшка во рок од 
15 дена по престанување на правото на здравстве-
на заштита. 

Член 9 
На корисникот на здравствената заштита кој 

ја изгубил здравствената книшка му се издава 
нова откако изгубената ќе ја огласи за неважна 
преку јавно гласило. 

Член 10 
Овој правилник 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, е. р. 

(формат 8 х 12 см.) 

Образец на здравствената книшка за членовите на 
семејството чиј хранител е на задолжителна воена 

служба 

_ страна 1 
Здравствена книшка 

за членовите на семејството 
чиј хранител е на задолжи-

^ телна воена служба __ _ 

страна 2 
Сопственикот на книшката има 
право на здравствена заштита 
која опфаќа: 
1. Лекарски преглед и лекува-

ње во здравствена установа 
и во станот; 

2. Давање лекови и други ле-
ковити средства и санитет-
ски материјал потребен за 
лекување; 

3. Лекарска и друга помош 
пред, за време и по поро-
дувањето на родилката; 

4. Нега на заби (вадење, леку-
вање и пломбирани). 

Децата на хранителот имаат 
право и на ортопедски помага-
ла, забни протези и очила. 

страна 3 _____ 

ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА 
Реден број 
дата на издавањето 
здравствената книшка ја из-
дава : 

врз основа на 
бр. 

М. П. Потпис на овластеното 
лице 

Важи со лична карта 
бр. — — издадена од 

страна 4 
Податоци за корисникот 
(носител — соуживател) 
Презиме 
Име — 
Дата и место на раѓање 
Адреса 

30 октомври 1976 

страна 5 и 6 

Важноста на книшката се про-
должува 
од до година 

М. П. Потпис 

Важноста на книшката се про-
должува 
од до година 

М. П. Потпис 

Важноста на книшката се про-
должува 
од до : година 

М. П. Потпис 

страна 7, 8 и 9 

Белешки на здравствената 
организација 

339. 
Врз основа на член 55, алинеја 1 од Законот 

за старателство („Службен весник на СРМ", бр. 
5/73), републичкиот секретар за здравство и соци-
јална политика донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО 

НА ОРГАНОТ ЗА СТАРАТЕЛСТВО 

Член 1 
Органот за старателство при изготвувањето, до-

несувањето и спроведувањето на своите решенија 
и мерки, а особено во случаите од член 5 и 13 од 
Законот за старателство, член 26, 29, 41, 43, 44 и 
46 од Законот за односите на родителите и де-
цата; член 13, 27 и 28 од Законот за посвојување 
и чл. 56 став 4' од Законот за бракот, прибавува 
претходно мислење од стручниот колегиум, како и 
од социјални, здравствени, воспитно-образовни и 
други организации на здружен труд. 

Член 2 
Старателската исправа што на старателот му 

ја издава органот за старателство содржи: назив 
на органот кој ја издава исправата; законскиот ос-
нов за издавање на истата; ознака дека е стара-
тел ска исправа; презиме .и име, место на живеење 
и занимање на старателот; број, дата и орган кој 
го донел решението за поставување на старателот; 
презиме, име и место на живеење на лицето под 
старателство; кои права ги има старателот според 
Законот и дека со истите е претходно запознаен. 

Старателската исправа се заведува во деловник, 
а ја потпишува овластено лице. 

Втората страна (заднината) на старателската ис-
права содржи извод на поважни одредби за пра-
вата и должностите на старателот од Законот за 
старателство. 

Старателската исправа се издава на образец 
бр. 1 кој е составен дел на ова упатство. 

Член 3 
Комисијата што врши попис и проценка на 

имотот на лицето под старателство, односно на имо-
тот со непознат сопственик, составена е од 3 чле-
на од кои едниот е референт за старателство во 
органот, а другите два члена се соодветни стручни 
лица. 

Со работата на Комисијата раководи референ-
тот за старателство. 
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Член 4 
При пописот и проценката на имотот може да 

присуствуваат старателот и лицето под старател-
ство, доколку е во состојба да разбере за што се 
работи. 

Член 5 
Пописот и проценката на имотот го опфаќа: 

подвижниот и неподвижниот имот, паричните по-
барувања и долговите на лицето под старателство. 

Пописот на подвижниот имот се врши по ви-
дови на предмети и број на парчиња, а пописот на 
недвижниот имот се врши според податоците од 
книгите за евиденција на недвижности, како и 
според податоците за приходот од земјиштето, од-
носно зградата. 

Пописот на паричните побарувања односно дол-
говите се врши врз основа на документи, догово-
ри и ел. 

Член 6 
Пописот на имотот на лицето под старателство 

се врши во рок од 30 дена од денот на донесување-
то на решението за ставање на лицето под стара-
телство. 

Член 7 
Во записникот за пописот и проценката на 

имотот се внесува: 
Кој ја формира Комисијата, составот на Коми-

сијата (име, презиме и занимање на членовите), 
место и време на пописот и проценката, и пре-
зиме и име на лицето под старателство. 

Подвижниот имот во записникот се внесува по 
вид и по број на парчиња. 

Недвижниот имот во записникот се внесува 
поединечно според бројот од книгите за евиденција 
на недвижности. 

Побарувањата, односно долговите на лицето под 
старателство во записникот се внесуваат со прав-
ниот основ на побарувањата, односно долевања-
та, лицето од кое се побарува, односно на кое се 
должи и висината на износот. 

Вредноста на проценетиот имот во записникот 
се изразува во динари (со бројки и зборови). 

Член 8 
Записникот мора да биде читлив и прегледен. 
Во записникот не смее ништо да се брише, а 

доколку во записникот нешто се поправа, прецрта-
ните зборови мора да останат читливи, а исправ-
ката да се завери со потпис на претседателот, од-
носно членот на Комисијата. 

Член 9 
Записникот се составува во доволен број при-

мероци и тоа за: досието на лицето под старател-
ство, старателот, Комисијата и за органот за ста-
рателство. 

Записникот го потпишуваат претседателот и 
членовите на Комисијата. 

Член 10 
Попис и проценка на имотот на лицето под 

старателство се врши: при поставување и при 
разрешување на старател, кога органот за стара-
телство ја врши непосредно должноста на стара-
тел, при поставување на посебен старател над 
имот со непознат сопственик и по потреба. 

Член 11 
Извештајот за управувањето со имотот на ли-

цето под старателство што го поднесува старателот 
содржи: презиме и име на лицето под старателство; 
видот на старателството; број и дата на решението 
за ставање под старателство; број и дата на ре-
шението со кое подносителот на извештајот е 
поставен за старател; вкупната вредност на имо-
тот на лицето под старателство според записникот 
за пописот и проценката на имотот; износ и попис на 
редовните и вонредните приходи на лицето под ста-
рателство во извештајниот период; износ и попис 

на расходите на лицето под старателство, како и 
целите за кои биле наменети во извештајниот пе-
риод; износ и попис на имотот на лицето под ста:-
рателство кој во извештајниот период е отуѓен-
оптеретен, како и број и дата на решението на 
органот за старателство со кое е дадено одобрение 
за отуѓување — оптеретување на имотот; состојба 
на имотот на лицето под старателство на 31. ХП. 
од претходната година; состојба на имотот на денот 
на поднесувањето на извештајот; дата, потпис и 
адреса на старателот. 

Извештајот се поднесува на образец бр. 2 кој е 
составен дел на ова упатство. 

Член 12 
Извештајот за лицето под старателство, што 

старателот го поднесува најмалку двапати годиш-
но содржи: презиме и име на лицето под стара-
телство; видот на старателство, број и дата на ре-
шението со кое подносителот на извештајот е по-
ставен за старател; со што се занимава лицето пбд 
старателство во извештајниот период (со што ене 
занимавало порано), каде се наоѓа лицето (во 
свое — во друго семејство, во социјална, здрав-
ствена или друга установа, на друго место); општа 
здравствена состојба (ако боледувале — опис и 
траење на болеста и каде се лекувало); кој го из-
држува лицето под старателство; други податоци 
и запазувања, предлози и мислења: дата, потпис 
и адреса на старателот. 

Кон извештајот се приложуваат и соодветни 
документи (уверение од училиште, лекарски наоди 
и ел.). 

Извештајот се поднесува на образец бр. 3 кој 
е составен дел на ова упатство. 

Член 13 
Извештаите од членовите 11 и 12 на ова упат-

ство ги поднесува и установата во која е сместено 
лицето под старателство односно одговорниот ра-
ботник на органот за старателство за оние случаи 
кош се под непосредно старателство на органот за 
старателство. 

Член 14 
Органот за старателство му ги доставува на 

старателот обрасците 2 и 3 со упатство за попол-
нување и рок за поднесување. 

Извештаите се чуваат во досието на лицето 
под старателство. 

Член 15 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Републички секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 

Образец бр. 1 страна 1 
(формат 21 х 30 см.) 

(орган кој ја издава исправата) 
Врз основа на член 23 од Законот за старателство 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/73) издава 

СТАРАТЕЛСКА ИСПРАВА 
На — од 

(презиме и име на старателот) 
занимање со решение бр. : 

од на поставен е за 
(дата) (органот кој го донел) 

старател на 
(презиме и име и место на живеење 
на лицето под старателство) 

со сите права и должности кои за старателот се 
утврдени со одредбите на Законот за старателство. 

30 октомври 1976 Бр. 35 — Стр. 899 
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Старателот претходно е запознаен со сите пра-
ва и должности утврдени со одредбите на Законот 
за старателство. 

М. П. 

Потпис на овластеното лице, 

Образец бр. 1 страна 2 

И З В О Д 
од одредбите на Законот за старателство за 

правата и должностите на старателот 

Образец бр. 2 
(формат 21 х 30 см.) 

Презиме и име на лицето под стара-
телство 

Вид на старателство, бр. и дата на 
решението за ставање под старателство 

Бр. и дата на решението со кое подно-
сителот на извештајот е поставен за 
старател 

И З В Е Ш Т А Ј 
за управување со имотот на лицето под 

старателство 

1. Вкупна вредност на имотот според 
пописот и проценката 

2. Износ и попис на редовните и вон-
редните приходи во извештајниот 
период 

3. Износ и попис на расходите и це-
лите за кои биле наменети во из-

^ вештајниот период 
4. Износ и попис за отуѓен-оптеретен 

имот, бр. и дата на решението за одо-
брение од органот за старателство 

5. Состојба на имотот на 31. ХП. 19— 
год. (претходната година) 

6. Состојба на имотот на денот на под-
несувањето на извештајот 

7. Кон извештајот се приложуваат 
следните документи: 

— 19— год. 

Потпис на старателот 

Адреса на старателот 

Образец бр. 3 
(формат 21 х 30 см.) 

Презиме и име на лицето под стара-
телство 

Вид на старателство, бр. и дата на ре-
шението за ставање под старателство 

Бр. и дата на решението со кое подно-
сителот на извештајот е поставен за 
старател 

И З В Е Ш Т А Ј 
з а лицето под старателство 

1. Со што се занимавало лицето под 
старателство во извештајниот пе-
риод (со што се занимавало порано) 

2. Каде се наоѓа лицето 
— во свое — во друго семејство 
— во социјална, здравствена или 

друга установа на друго место 
3. Општа здравствена состојба (ако бо-

ледувале — опис и траење на бо-
леста и каде се лекувало) 

4. Кој го издржува 
5. Останати (други) податоци и запа-

зувања, предлози и мислења 
6. Кон извештајот се приложуваат: 

19— год. 

Потпис на старателот 

Адреса на старателот 

340. 
Врз основа на член 55 алинеја 2 од Законот 

за старателство („Службен весник на СРМ", бр. 
5/73), републичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА-
ТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА ЛИЦАТА СТА-
ВЕНИ ПОД СТАРАТЕЛСТВО И ЗА СТАРАТЕЛИТЕ 

Член 1 
Посебните книги за евиденција на ставањето 

под старателство и престанокот на старателството, 
органот за старателство ги води како: 

— книга за евиденција на малолетни лица 
под старателство и на старатели; 

— книга за евиденција на полнолетни лица 
делумно или наполно лишени од деловна способ-
ност ставени под старателство и на старатели; и 

— книга за евиденција на старатели за посебни 
случаи. 

Член 2 
Книгата за евиденција на малолетни лица под 

старателство и на старатели ги опфаќа следните 
податоци: 

— за малолетното лице: 
презиме и име; место и дата на раѓање; народ-

ност и државјанство; место на живеење (каде и 
при кого); причини за ставање под старателство 
(со родителска или без родителска грижа); вред-
носта на имотот според записникот за попис и 
проценка на имотот; број и дата на решението за 
ставање под старателство; број и дата на реше-
нието за престанување на старателството; 

— за старателот: 
презиме и име; занимање и место на жи-

веење; 
— за старателот кој се грижи за имотот на 

лицето под .старателство: 
презиме и име; занимање и место на живеење; 
— забелешка за настанати измени. 

Член 3 
Книгата за евиденција на лица делумно или 

наполно лишени од деловна способност ставени 
под старателство и на старатели ги опфаќа след-
ните податоци; 

— за лицето под старателство: 
презиме и име; место и дата на раѓање; на-

родност и државјанство; место на живеење (каде 
и при кого); вредноста на имотот според записни-
кот за попис и проценка на имотот; број и дата 
на решението за лишување од деловната способ-
ност; (наполно-делумно); број и дата на реше-
нието за престанување на старателството; ' 



30 октомври 1976 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Бр. 35 — Стр. 901 

— за старателот: 
презиме и име; занимање и место на живеење; 
— за старателот кој се грижи за имотот на 

лицето под старателство: 
презиме и име; занимање и место на живеење; 
— забелешка за настанати измени. 

Член 4 
Книгата за евиденција на старатели за посеб-

ни случаи ги опфаќа следните податоци: 
презиме и име на старателот; занимање и мес-

то на живеење; презиме и име на лицето на кое 
му е поставен старател; вредност на имотот според 
записникот за попис и проценка; број и дата на 
решението за поставување старател; причини за 
поставување на старателот и забелешка за наста-
нати измени. 

Член 5 
Книгите од член 1 на ова упатство се водат 

според обрасците 1, 2 и 3 што се составен дел на 
ова упатство. 

Листовите на книгите се поврзани со тврди 
корици, обележани со број на страниците и запе-
чатени со импрегниран восок. 

Член 6 
Во книгите за евиденција не смее ништо да се 

брише. Прецртаните зборови мораат да останат 
читливи. Евентуалните измени мора да се заверат 
со потпис на овластено лице. 

Член 7 
На крајот на календарската година во книгите 

за евиденција се внесува забелешка за бројот на 
лицата под старателство, односно за старателите во 
тековната година. 

Во наредната година запишувањето во книгите 
се започнува со нова страница и со нов реден 
број. 

Член 8 
Документите на лицето под старателство се 

чуваат во посебно досие. 
Досието ги содржи особено: решението за ста-

вање под старателство; решението за престанува-
ње на старателството; решението за одземање на 
деловната способност; старателска исправа; запис-
ник од пописот и проценката на имотот; записник 
за предавање на имотот на старателот; записник 
за предавање на должноста на старателите; извеш-
таи за лицето под старателство; извештаи за уп-
равување со имотот на лицето под старателство; 
годишни извештаи на старателот за неговата ра-
бота; решенија за старатели во посебни случаи 
и ел. 

Член 9 
Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Републички секретар за 
здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 

Образец бр. 1 
формат 80 х 30 см. 

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА ПОД 
СТАРАТЕЛСТВО И НА СТАРАТЕЛИ 



Стр. 902 — Бр. 35 

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ДЕЛУМНО ИЛИ 
НАПОЛНО ЛИШЕНИ ОД ДЕЛОВНА СПОСОБНОСТ СТАВЕНИ ПОД 

СТАРАТЕЛСТВО И НА СТАРАТЕЛИ 
Образец бр. 2 
(Формат 80 х 30 см.) 

КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА СТАРАТЕЛИ ЗА ПОСЕБНИ СЛУЧАИ 
Образец, бр. 3 
формат 80 х 30 см. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 30 октомври 1976 
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341. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

Програмата за подготвување и комунално уреду-
вање на градежното земјиште, донесена од Собра-
нието на општина Дебар на 25 јули 1975 година, по 
одржаната јавна расправа на 16 септември 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ подточката 2 од точка II 

и точките VII и VIII од Програмата за подготву-
вање и комунално уредување на градежното зем-
јиште, донесена од Собранието на општина Де-
бар на 25 јули 1975 година („Службен гласник на 
општина Дебар" бр. 5/75), во деловите во кои оп-
штината се исклучува од учество во финансирање-
то на трошоците за уредување на градежното зем-
јиште. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општи-
на Дебар". 

3. По повод на поднесена претставка Устав-
ниот суд на Македонија, со решение У. бр. 124/75 
од 20 мај 1976 година, поведе постапка за оцену-
вање законитоста на Програмата за подготвување 
и комунално уредување на градежното земјиште, 
донесена од Собранието на општина Дебар на 25 
јули 1975 година, затоа што основано се постави 
прашањето за нејзината согласност со членовите 
2 и 11 од Законот за уредување на градежното 
земјиште („Службен весник на СРМ" бр. 45/72). 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека во подточката 2 од точ-
ка II, точката VII и точката VIII од оспорената 
програма, меѓу другото, е предвидено општинското 
собрание да се исклучи од учество во финансира-
њето на уредувањето на градежното земјиште, 
односно средствата за уредување на градежното 
земјиште да се обезбедуваат исклучиво од учест-
вото на инвеститорите и на комуналните органи-
зации на здружениот труд. 

Според ставот 1 на член 2 од Законот за уре-
дување на градежното земјиште станбени, стопан-
ски, комунални и други објекти се градат само на 
уредено градежно земјиште. По исклучок, соглас-
но ставот 2 од овој член на законот, објектите 
од претходниот став можат да се градат и на зем-
јиште што не е уредено, но во тој случај зем-
јиштето е должен, врз основа на договор, да го 
уреди корисникот. Во уредувањето на градежното 
земјиште и неговото финансирање, според ставот 
1 на член 11 од означениот закон, учествуваат оп-
штината, комуналните организации на здружениот 
труд и инвеститорите. Според ставот 2 од овој 
член на законот со програмата за уредување на 
градежното земјиште се утврдува учеството на од-
делните учесници од претходниот став во финан-
сирањето на уредувањето на градежното земјиште. 

Врз основа на означените одредби од Законот 
за уредување на градежното земјиште Судот утвр-
ди дека во финансирањето на уредувањето на 
градежното земјиште задолжително учествуваат 
општината, комуналните организации на здруже-
ниот труд и инвеститорите и дека поради тоа оп-
штината не може својата обврска да учествува 
во финансирањето на градежното земјиште да ја 
префрли на комуналните организации на здру-
жениот труд и на инвеститорите. Судот смета дека 
овластувањето на собранието на општината да ја 
донесува програмата за уредување на градежното 
земјиште не содржи и право општината да се ис-
клучи од учеството во финансирањето на уреду-
вањето на градежното земјиште, бидејки таа об-
врска е утврдена со законот. Со програмата може 
да се утврди учеството на општината, со оглед 
на расположивите средства да биде помало од 
тоа на другите учесници во уредувањето на гра-
дежното земјиште, но тоа во никој случај не мо-
же во потполност да се исклучи. 

Со оглед на тоа што во означените делови од 
оспорената програма за подготвување и комунално 
уредување на градежното земјиште не е предви-
дено никакво учество на општината во финанси-
рањето на уредувањето на градежното земјиште, 
туку само на комуналните организации на здру-
жениот труд и на инвеститорите, Судот утврди 
дека тие одредби од програмата не се во соглас-
ност со членот 11 од Законот за уредување на гра-
дежното земјиште. 

Судот ги оценуваше наодите содржани во од-
говорот на Собранието на општина Дебар дека оп-
штината порано, пред донесувањето на програмата, 
учествувала во финансирање на уредувањето на 
градежното земјиште (со изградба на фекална ка-
нализација во должина од 3,5 км. и со други са-
нирања на комунални објекти) но утврди дека тоа 
учество не се однесува на земјиштето што со прог-
рамата е предвидено за уредување. При тоа Судот 
смета дека доколку општината има фактично учес-
тво во финансирање на уредувањето на градеж-
ното земјиште што - со програмата се предвидува 
да се уреди, тогаш вложените средства за таа на-
мена треба да бидат внесени во програмата. 

Во врска со поведената постапка за оценување 
на програмата во однос на членот 2 од Законот за 
уредување на градежното земјиште Судот реши таа 
да се запре, затоа што утврди дека на земјиштето 
што треба да се уреди е предвиден определен обем 
на уредување и степен на опремување со комунал-
ни објекти и инсталации. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 124/75 
16 септември 1976 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за про-
верување познавањата на возач на моторно возило 
во случаи кога ќе направи поголем број потешки 
сообраќајни прекршоци или кога не ќе побара про-
должување на возачката дозвола односно дозвола-
та за возач на трактор во рок од една година од 
денот на истекот на нејзиното важење, објавен во 
„Службен весник на СРМ" бр. 31/76, се потпадна-
ле грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ ПОЗНА-
ВАЊАТА НА ВОЗАЧ НА МОТОРНО ВОЗИЛО ВО 
СЛУЧАИ КОГА ЌЕ НАПРАВИ ПОГОЛЕМ БРОЈ 
п о т е ш к и СООБРАЌАЈНИ ПРЕКРШОЦИ ИЛИ 
КОГА НЕ ЌЕ ПОБАРА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 
ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА ОДНОСНО ДОЗВОЛАТА 
ЗА ВОЗАЧ НА ТРАКТОР ВО РОК ОД ЕДНА 
ГОДИНА ОД ДЕНОТ НА ИСТЕКОТ НА НЕЈЗИ-

НОТО ВАЖЕЊЕ 

Во член 2, став 3 по зборовите „сообраќајот на 
патиштата" се става точка, а зборовите во продол-
жение на реченицата „и потребната вештина за 
управување со работна машина, мотокултиватор, 
односно велосипед со мотор.", се бришат. 

Во член 6, став 3 по зборовите „познавањата на 
возач" зборовите „на моторно возило", се бришат. 

Бр. 05-7754/2 
21 октомври 1976 година 

Скопје 
Од Републичкиот секретаријат за 

внатрешни работи 



Пред Окружниот суд во Скопје е заведен 
спор за развод на брак по тужбата на тужител-
ката Емине Османова, родена Демирова од Скоп-
је, против тужениот Ќемаил Османов, од татко 
Рамиз, роден на 10 август 1949 година во Скопје, 
со последно место на живеење во Скопје, сега со 
непозната адреса на работа во странство. 

Се повикува тужениот демаил Османов во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја до-
стави својата точна адреса или да овласти полно-
мошник кој ќе го застапува во овој спор и за ис-
тиот го извести судот. Во спротивно ќе му биде 
определен привремен старател кој ќе го застапува 
во овој спор до окончувањето на истиот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1062/76. 
(81) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води парничен предмет по 
тужбата на Тала Рифат од Струга, ул. „Боро Дуни" 
бр.. 25, против тужениот Јусуфи Абдулмеџит од 
село Церово, сега со непозната адреса, за долг од 
47.000 нови динари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот да се јави пред овој суд 
или да достави точна адреса. Во спротивно ќе му 
се постави привремен старател од Центарот за 
социјални работи во Тетово кој ќе ги штити него-
вите права и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 755/75 
од 14. IX. 1976 г. (82) 

30 октомври 1976 

Согласно Правилникот за начинот и постапката 
за отстапување изградба на инвестициони објекти 
(„Службен весник на СРМ", бр. 24/74) „Интерим-
пекс-Македонијатурист" Хотелско-угостителека ОО 
ЗТ — Скопје, како инвеститор на работите кои 
треба да се изведат во објектот Гранд хотел „Скоп-
је" во Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за јавно наддавање за отстапување на работите: 
доградба, надградба и реконструкција на Гранд 

хотел „Скопје" 

Ориентационата вредност на работите изнесува 
6.500.000,00.— динари. 

Рокот за изведување на работите е 10 месеци. 
Наддавањето ќе се изврши на ден 1. 12. 1976 

година во салата на Дирекцијата на ул. „Моша Пи-
јаде" бр. 12 во 10 часот. 

Потребна документација и појаснувања за со-
ставување на понуди може да се добие во Технич-
кото одделение на Дирекцијата секој ден од 7 до 15 
часот. 

Понудите најкасно до одредениот ден и час 
можат да се достават писмено или донесат лично 
во соба бр. 3- Техничко одделение на Дирекцијата. 

(297) 

Собранието на општина Струмица, врз основа 
на член 78 од Законот за редовните судови („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 10/76), 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на тројца судии на Општинскиот 
суд во Струмица 

Кандидатите коишто ги исполнуваат условите 
од член 74, став 1 од Законот за редовните судови, 
своите пријави да ги достават до Собранието на 
општина Струмица — Комисија за избор и имену-
вање, во рок од 15 дена сметано од денот на обја-
вувањето на оваа објава. 

Од Собранието на општина Струмица 

СОДРЖИНА 

337. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот на формирање на малопродажните 
цени за свежо месо — — — — — — 897 

338. Правилник за постапката за остварува-
ње на здравствената заштита и видот на 
документот на членовите на семејството 
чиј хранител е на задолжителна воена 
служба — — — — — — — — — 897 

339. Упатство за условите и начинот на ра-
ботењето на органот за старателство — 898 

340. Упатство за начинот на водењето на 
евиденцијата и документацијата за ли-
цата ставени под старателство и за ста-

рателите — — — — — — — — 900 
341. Одлука на Уставниот суд на Македони-

ја, У. бр. 124/75 од 16 септември 1976 
година — — — — — — — — — 903 
Исправка на Правилникот за проверу-
вање познавањата на возач на моторно 
возило во случаи кога ќе направи пого-
лем број потешки сообраќајни прекршо-
ци или кога не ќе побара продолжување 
на возачката дозвола односно дозволата 
за возач на трактор во рок од една го-
дина од денот на истекот на нејзиното 
важење — — — — — — — — 903 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Стр. 904 — Бр. 35 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка за развод на брак по правната работа на 
тужителот Муамед Ајдари од Гостивар, ул. „Ба-
линдолска" бр. 49, против тужената Фериде Ајдари, 
родена Бајрами од Скопје, ул. „1145" бр. 45, Шуто 
Оризари, сега со непознато место на живеење, под 
П. бр. 155/76. 

Се задолжува тужената Фериде Ајдари, роде-
на Бајрами, во рок од 30 дена да се јави лично во 
судот или да ја достави сегашната адреса. Во спро-
тивно на истата ќе и биде одреден привремен 
старател кој ќе ги застапува нејзините интереси 
во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 155 од 
3. IX. 1976 година. (80) 


