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297. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ а во врска со член 1 и 3 од Зако-
нот за помилување и член 85 од Кривичниот зако-
ник, Претседателството на СРМ, на седницата одр-
жана на 10 јуни 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна се прости на: 

1. Стојадин Драган Димовски, од Скопје. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 

1. Неделко Филип Тунески, од Прилеп, 
2. Трајче Љупчо Хаџи-Арсов, од Титов Велес, 
3. Фиданчо Јован Јовановски, од Титов Велес, 
4. Тасе Спиро Ефтимов, од Скопје, 
5. Страхил Камче Тимов, од Скопје, 
6. Томе Александар Јандревски, од с. Дебреште, 
7. Ангелко Владе Шарковски, од с. Лабуништа, 
8. Небиу Бурамедин Умерфарух, од Тетово, 
9. Арслан Риза Дудо, од Струга. 

III 
Неиздржаниот дел од казната се услови за 

1 година на: 
1. Никола Јован Кафеџиски, од Скопје, 
2. Христаќи Георги Балевски, од с. Злокуќани. 

IV 
Изречената казна се услови за 1 година на: 

1. Дураку Ибраим Исмаилаки, од Дебар, 
2. Стојмир Македон Доневски, од с. Шлегово, 
3. Ристо Лазар Гошев, од с. Пирава, 
4. Славко Васил Петровски, од Скопје, 
5. Ариф Асан Реџеповски, од Скопје, 
6. Елмаза Гано Хајрединови, од с. Јакреново, 
7. Младен Стојко Пејчиновски, од Скопје, 
8. Сулејман Алим Ибраимов, од с. Јосифово, 
9. Слободан Ташко Трајковски, од Битола, 

10. Влатко Бранко Јовановски, од Скопје, 
11. Лазар Климе Наумовски, од с. Косел, 
12. Руска Веселин Бојкова, од с. Гузумелци, 
13. Симон Трајко Пазески, од Прилеп, 
14. Бејта Али Акиф, од с. Дуф — Гостивар, 
15. Борис Кирковски, од Гевгелија, 
16 Узулфат Абдураим Бекири, од Гостивар. 

V 
Неиздржаниот дел од казната строг затвор се 

замени со казна затвор и услови за 2 години на: 
1. Иван — Ванчо Бино Дурдубаков, од Штип. 

VI 
Казната строг затвор се претвори во затвор и 

една година од казната услови за 2 години на: 
1. Томислав Ристо Мирчевски, од Скопје. 

VII 
Неиздржаниот дел од казната строг затвор се 

замени со казна затвор и услови за 1 година на: 
1. Борисав Горѓи Томашевски, од с. Глуво. 

VIII 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 

8 месеци на: 
1. Русе Панко Дамчевски, од Скопје. 

IX 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 

6 месеци на: 
1. Никола Љамо Митев, од с. Просениково, 
2. Лазо Петре Игњатов, од Штип. 

X 
Изречената казна се услови за 2 години на: 

1. Ангеловски Ристо Климе, од с. Белчишта. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Број 06-387 
10. VI. 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

298. 
Врз основа на член 61 од Законот за основ-

ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" број 11/76, 4/77 и 9/77), републичкиот се-
кретар за образование и наука донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ПОПРАВНИТЕ, ОДДЕЛЕН-
СКИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ ИСПИТИ ВО ОСНОВ-

НОТО УЧИЛИШТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определува на-

чинот на полагањето на поправните, одделенските 
и вонредните испити во основното училиште во со-
гласност со одредбите на Законот за основното вос-
питание и образование. 

Член 2г 
Поправните, одделенските и вонредните испити 

предвидени со Законот за основното воспитание и 
образование се полагаат само во основното учили-
ште што ученикот го посетувал. 

Вонредните испити од член 60 од Законот за 
основното воспитание и образование можат да се 
полагаат во секое основно училиште во кое се из-
ведува одделенска односно предметна настава за 
одделението што кандидатот го полага. 

Вонредниот испит од претходниот став за едно 
или повеќе одделенија започнат во едно училиште 
не може да се продолжи во друго училиште. 

Член 3 
Полагањето на поправните, одделенските и 

вонредните испити во основното училиште е јавно. 
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Член 4 
Поправните, одделенските и вонредните испити 

од член 57 и 58 од Законот за основното воспита-
ние и образование се полагаат според наставниот 
план и програма за редовните ученици во основ-
ното училиште. 

Вонредните испити од член 60 од Законот за 
основното училиште се полагаат според наставниот 
план и програма за основно образование на воз-
расните. 

Член 5 
Вонредниот испит од член 60 од Законот за 

основното воспитание и образование може да се 
полага: 

1. во еден или повеќе испитни рокови за едно 
одделение по сите предмети; 

2. во повеќе испитни рокови по одделни пред-
мети или група предмети предвидени со наставни-
от план на основното училиште, така што канди-
датот кога со успех ќе ги положи испитите по сите 
предмети да го заврши основното образование. 

Член 6 
Поправниот испит по одделен предмет може да 

се полага само еднаш. 

И. ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИЈАВУВАЊЕ 
ЗА ИСПИТ 

Член 7 
Поправните испити се изведуваат во втората 

половина на месец август. 
Одделенските испити се изведуваат во месец 

јуни и во втората половина на месец август. 
Вонредните испити се изведуваат во редовни 

испитни рокови и тоа: јунски, августовски, ноем-
вриски, јануарски и априлски. 

Член 8 
Кандидатите за полагање поправен, одделен-

ски и вонреден испит поднесуваат до училиштето 
писмена пријава. 

Кон пријавата кандидатот прилага документ за 
претходното завршено одделение, а кандидатите 
што полагаат вонреден испит и извод од матична-
та книга на родените. Во пријавата се наведува 
претходното образование и се означува испитот, 
предметот, одделението и начинот на кој кандида-
тот сака да го полага испитот (член 5). 

III. ИСПИТНИ КОМИСИИ И НАЧИНОТ 
НА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ 

Член 9 
Поправните, одделенските и вонредните испити 

во основното училиште се полагаат пред испитна 
комисија на училиштето. 

Испитната комисија се состои од претседател, 
постојан член и член испитувач — наставник по 
предметот што се полага. 

Комисијата работи во полн состав. 

Член 10 
Поправниот, одделенскиот и вонредниот испит 

за одделни наставни предмети се состои од писмен 
и устен дел или само од устен дел. 

Писмен дел од испитот се полага по предме-
тите за кои со наставната програма е пропишано 
да се работат писмени задачи. 

Член 11 
За писмениот дел од испитот, по предлог од 

испитувачот, испитната комисија определува три 
теми односно групи задачи од кои кандидатот из-
бира една за писмена работа. 

Кога повеќе кандидати во исто време пола-
гаат испит за исто одделение за писмениот испит 
се даваат исти теми односно групи задачи за сите 
кандидати. 

Писмениот дел од испитот трае два наставни 
часа. 

Член 12 
Испитната комисија обезбедува кандидатите 

писмената задача да ја работат непречено и само-
стојно. 

Кандидатот што писмената задача не ја работи 
самостојно прво ќе се опомене за тоа, а во повто-
рен случај испитната комисија ќе го земе предвид 
овој факт при утврдувањето на оценката за успе-
хот на кандидатот. 

Член 13 
Писмената работа ја прегледуваат и оценуваат 

сите членови на испитната комисија. Оценката 
мора да биде образложена. 

Член 14 
На усниот дел од испитот кандидатите се до-

пуштаат без оглед на успехот што го покажале на 
писмениот дел од испитот. 

Член 15 
На усниот дел од испитот на кандидатот му се 

поставуваат прашања непосредно, водејќи сметка 
со прашањата да бидат опфатени сите делови на 
наставната програма. 

Усниот дел од испитот по одделни предмети, 
трае додека не се добие уверение за знаењата на 
кандидатот, но најмногу 45 минути. 

Член 16 
По завршениот устен дел од испитот по одде-

лен предмет испитната комисија ја утврдува оцен-
ката за успехот по тој предмет. 

При утврдувањето на оценката по предметот но 
кој се полага писмен и устен дел од испитот, оцен-
ката не се изведува аритметички туку според оп-
штиот наод на испитната комисија. 

Член 17 
За начинот на оценувањето на учениците кои 

полагаат испити во основното училиште сходно се 
применуваат одредбите од Правилникот за начи-
нот на оценувањето, успехот на учениците и нив-
ното напредување во основното училиште. 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИСПИТИТЕ 

Член 18 
За текот на полагањето на испитите се води 

записник за секој кандидат посебно. 
Записникот го потпишуваат сите членови на 

испитната комисија. 
Ако некој член на испитната комисија има из-

двоено мислење за оценката на кандидатот или за 
некоја друга одлука на испитната комисија, во за-
писникот се внесува и неговото издвоено мислење. 

Член 19 
За учениците што полагаат поправен и одде-

ленски испит резултатите од испитот се внесуваат 
во одделенската книга на соодветното одделение. 

Член 20 
За кандидатите што полагаат вонреден испит 

во основното училиште се води посебна матична 
книга. 

Член 21 
Записникот за полагањето на поправните, од-

деленските и вонредните испити и матичната кни-
га на вонредните ученици се водат според образец 
утврден со прописите за педагошката евиденција 
во основното училиште. . 

Член 22 
На кандидатите што полагале поправен, одде-

ленски или вонреден испит, резултатите од испи-
тот им се соопштуваат преку ученичката книшка. 
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На кандидатите што го положиле поправниот, 
одделенскиот или вонредниот испит за VIII одделе-
ние по сите предмети им се издава свидетелство за 
завршено основно училиште. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за полагањето 
на поправните, одделенските и вонредните испити 
во основните училишта („Службен весник на СРМ"' 
бр. 18/69 и 38/71). 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 07-1685/1 
10. VI. 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 

за образование и наука, 
Љупчо Копровски, с. р. 

299. 
Врз основа на член 61 од Законот за основното 

воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 11/76, 4/77 и 9/77), републичкиот секре-
тар за образование и наука донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕТО УСПЕХОТ НА 

УЧЕНИЦИТЕ И НИВНОТО НАПРЕДУВАЊЕ 
ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определува на-

чинот на оценувањето и напредувањето на уче-
ниците во основното училиште во согласност со 
одредбите на Законот за основното воспитание и 
образование. 

Член 2 
За да им бидат познати резултатите што ги 

постигнале учениците во совладувањето на воспит-
но-образовните содржини секоја оценка се сооп-
штува јавно. При оценувањето на учениците од 
V—VIII одделение треба да се сослуша и мисле-
њето на другите ученици, вклучувајќи го тука и 
ученикот на кого му се дава оценката. 

За оценките што се утврдени за постигнатите 
резултати на ученикот се известуваат и родите-
лите односно старателот на ученикот. 

Член 3 
На учениците кои во текот на учебната година 

преминуваат од едно во друго основно училиште 
полугодишните односно годишните оценки можат 
да им се утврдат ако има доволно елементи за 
утврдување на полугодишната, односно годишната 
оценка. 

Полугодишните односно годишните оценки 
утврдени според одредбите на претходниот став се 
внесуваат во педагошката евиденција на учили-
штето во кое ученикот преминува, со забелешка 
дека оценките се утврдени во училиштето од кое 
ученикот преминал. 

Член 4 
Полугодишните и годишните оценки се утвр-

дуваат врз основа на континуирано следење на ре-
зултатите што ги постигнува ученикот и претста-
вуваат синтетички суд за тоа до кој степен уче-
никот ги совладал воспитно-образовните содржини 
по соодветниот предмет до моментот кога оценката 
се утврдува. 

Член 5 
Резултатите што ги постигнуваат учениците во 

слободните и други ученички активности се следат 
и внесуваат во педагошката евиденција, а не се 
оценуваат посебно. 

Член 6 
На крајот на учебната година на учениците им 

се утврдува оценка за општиот успех. 

Член 7 
Оценка одличен за општиот успех може да до-

бие ученик кој за повеќе од половината наставни 
предмети има оценка одличен (5) и најмногу за 
еден предмет оценка добар (3). 

Оценка многу добар за општиот успех може да 
добие ученик кој за повеќе од половината настав-
ни предмети има оценка многу добар (4) и најмногу 
за еден предмет оценка доволен (2). 

Оценка добар за општиот успех може да добие 
ученик кој за повеќе од половината наставни пред-
мети има оценка (3) и нема ниедна оценка недо-
волен (1). 

Оценка доволен за општиот успех може да до-
бие ученик кој по повеќе од половината наставни 
предмети има оценка доволен (2) и нема ниедна 
оценка недоволен (1). 

Општиот успех на учениците кои се упатуваат 
да го повторат одделението се оценува со оценка 
недоволен. 

Член 8 
Општиот успех на учениците што се упатуваат 

на поправен испит и на учениците што полагаат 
испити се утврдува по полагањето на испитите. 

Член 9 
Утврдените полугодишни и годишни оценки се 

внесуваат во соодветната училишна документација 
и им се соопштуваат на учениците и нивните ро-
дители. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за оценување и 
напредување на учениците во основното училиште 
(„Службен весник на НРМ" број 16/60, 38/60 и 16/61). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 07-1687/1 
10. VI 1977 год. 

Скопје 
Републички секретар 

за образование и наука, 
Љупчо Кипровски, с. р. 

300. 
Врз основа на член 129 од Законот за основ-

ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" број 11/76, 4/77 и 9/77), републичкиот сек-
ретар за образование и наука донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТА-
ВАТА ВО УЧИЛИШТАТА И ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА 
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишува на-

чинот на изведувањето на наставата во училиштата 
и паралелките за основно образование на возрас-
ните предвидени со член 127 од Законот за основ-
ното воспитание и образование. 

Член 2 
Образовната работа во училиштата и паралел-

ките за основно образование на возрасните се ост-
варува во четири години, кои се обележуваат со 
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римски броеви од I до IV, односно по наставни 
предмети или група предмети сукцесивно и трае до 
совладување на пропишаната наставна програма. 

Член 3 
Лицето што се јавува за упис во училиштето 

односно паралелната за основно образование на 
возрасните е должно да поднесе пријава за упис 
и да приложи извод од матичната книга на роде-
ните, а за упис во II и натамошна година и доку-
мент за претходното школување. 

Член 4 
Лицата кои ги исполнуваат условите за упис 

во училиштата односно паралелката з а основно 
образование на возрасните се запишуваат: 

во I година — ако завршиле I одделение основ-
но училиште; 

во II година — ако завршиле I година основно 
образование на возрасните или II односно III од-
деление на основно училиште; 

во III година — ако завршиле II година основ-
но образование на возрасните или IV односно V 
одделение на основно училиште односно I клас на 
поранешна нижа гимназија, граѓанско училиште 
или ниже стручно училиште; 

во IV година — ако завршиле III година основ-
но образование на возрасните или VI односно VII 
одделение на основно училиште или II односно III 
клас на поранешната нижа гимназија, граѓанско 
училиште или ниже стручно училиште. 

Член 5 
Во III година основно образование на возрас-

ните можат да се запишат и лица што ја немаат 
претспремата од член 5 на овој правилник, ако 
положат приемен испит по предметите мајчин јазик 
и математика според наставната програма за I и 
II година. 

Член 6 
Почетокот и завршетокот на наставата во-учи-

лиштата и паралелките за основно образование на 
возрасните ученици се определува во согласност со 
потребите и можностите на возрасните ученици и 
заинтересираните организации на здружениот труд 
и другите организации и заедници. 

Член 7 
За пофалбите и наградите, за педагошките мер-

ки, за оценување и напредување на возрасните 
ученици во училиштата и паралелките за основно 
образование на возрасните и за полагање на испи-
тите како и за педагошката евиденција се приме-
нуваат соодветните прописи за основното училиште. 

Член 8 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за организација-
та и работата на училиштата и паралелките за 
основното образование на возрасните („Службен 
весник на СРМ" бр. 11/67). 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 07-1686/1 
10 јуни 1977 година 

Скопје 
Републички секретар за 

образование и наука, 
Љупчо Кипровски, с. р. 

301. 
Врз основа на член 77 од Законот за основното 

воспитание и образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 11/76, 4/77 и 9/77), републичкиот секретар 
за образование и наука донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИДОВИТЕ НА ПОФАЛБИТЕ, НАГРАДИТЕ И 
ПЕДАГОШКИТЕ МЕРКИ ВО ОСНОВНОТО УЧИ-

ЛИШТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НИВНОТО 
ПРИМЕНУВАЊЕ 

Член 1 
Доделувањето на пофалбите и наградите и 

применувањето на педагошките мерки спрема уче-
ниците во основното училиште се врши според од-
редбите на овој правилник. 

I. Пофалби и награди 

Член 2 
Со пофалбите и наградите се стимулира раз-

војот на позитивните особини к а ј учениците како 
личности и како членови на колективот, се подиг-
нува нивната верба во сопствените сили и им се 
дава признание за постигнатите успеси во настава-
та и воннаставните дејности во училиштето и над-
вор од него. 

Член 3 
Со пофалбите и наградите се стимулира и ко-

лективната работа на учениците во ученичките сек-
ции, паралелки, односно одделенија, ученички за-
едници, ученички организации и училиштето како 
целина. 

Член 4 
Пофалбите и наградите се доделуваат за: 
1. Совесно учење, залагање во наставниот про-

цес и покажување повиден напредок во совладува-
њето на наставните содржини; 

2. Залагање и постигнат успех во слободните 
ученички активности и ученичките организации и 
во различни форми од општествениот и културниот 
живот на училиштето; 

3. Примерно поведение во училиштето и вон од 
него; 

4. Развивање другарски односи и давање по-
мош во работата и учењето; 

5. Пожртвуван однос спрема луѓето и заедни-
цата; 

6. Постигнат особен успех во општествено-ко-
рисната работа и слично. 

Член 5 
При доделувањето на пофалбите и наградите 

се земаат предвид околностите под кои се оствару-
вала активноста на ученикот односно учениците 
кои се пофалуваат односно наградуваат и индиви-
дуалните особини и способности на учениците. 

Успехот на ученикот само во наставата не тре-
ба да биде единствен критериум за давање по-
фалби односно награди, 

Член 6 
Пофалбите се доделуваат усно или писмено. 

Член 7 
Наградите на учениците се доделуваат во вид 

на одредени вредности што одговараат на нивната 
педагошка намена (книги, билети за филмски, теа-
тарски и други културно-уметнички и спортски 
приредби, платен престој во летувалиште, платено 
учество за екскурзии, претплата на листови и спи-
санија, училишен прибор, различни апарати и 
слично). 

Наградите на учениците за одредени теми и 
задачи можат да бидат и парични. 
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Член 8 
Доделувањето на пофалбите и наградите се 

врши на свечен начин по правило пред ученици-
те на паралелната односно училиштето. 

Член 9 
Пофалбите и наградите се забележуваат во пе-

дагошката евиденција на училиштето. 

II. Педагошки мерки 

Член 10 
Педагошките мерки во основното училиште се 

применуваат според возраста на учениците. 

Член 11 
Педагошките мерки се применуваат само спрема 

ученици поединци. 

Член 12 
Педагошки мерки се применуваат и за: 
1. нередовно посетување на училиштето; 
2. неправилен однос кон наставниците, учени-

ците и граѓаните; 
3. лошо поведение во училиштето и надвор од 

него; 
4. неправилен однос кон општествениот имот во 

училиштето и надвор од него; 
5. немарен однос кон работата во училиштето и 

активностите надвор од училиштето. 

Член 13 
Спрема учениците во основното училиште се 

применуваат следниве педагошки мерки: 
1. усна опомена од раководителот на паралел-

ната; 
2. писмена опомена од раководителот на пара-

лелната; 
3. укор од Наставничкиот колегиум на паралел-

ната; 
4. укор од директорот на училиштето; 
5. укор од Наставничкиот колегиум на училиш-

тето; 
6. преместување на ученикот во друга паралел-

ка на истото училиште; 
7. преместување на ученикот во друго учи-

лиште со седиште во истото место до крајот на 
учебната година. 

Спрема учениците од I—IV одделение можат да 
се применуваат само педагошките мерки од точ-
ките 1 и 2 од претходниот став. 

Член 14 
При применувањето на педагошките мерки не 

смее да се навредува личноста на ученикот. 

Член 15 
Педагошките мерки од член 13, став 1 точка 6 

и 7 од овој правилник се применуваат само спрема 
оние ученици кои го, попречуваат воспитувањето 
на другите ученици и Воспитно-образовната работа 
во паралелната односно училиштето. 

Член 16 
Пред изречувањето на педагошките мерки од 

член 13, став 1, точка 5—7 од овој правилник уче-
никот треба да биде сослушан од посебна комиси-
ја што ја именува директорот на училиштето од 
редот на наставниците. 

Член 17 
При одредувањето на педагошката мерка се 

земаат предвид сите околности, а особено степе-
нот на престапот, возраста на ученикот, психофи-
зичката развиеност, влијанието на средината во 
која живее ученикот, мотивите поради кои се ма-
нифестира престапот, поранешното поведение на 

ученикот како и мислењето на заедницата на уче-
ниците, пионерската и другите организации во кои 
ученикот учествува, родителите односно старателот, 
а по потреба и на училишниот лекар и психолог. 

Член 18 
Изречените педагошки мерки се соопштуваат 

пред учениците од паралелната во која ученикот 
учи. 

Изречената педагошка мерка треба да се образ-
ложи така што да ја разбере ученикот спрема кој 
таа се применува, како и учениците од училиш-
тето. 

Член 19 
Изречените педагошки мерки се забележуваат 

во соодветна педагошка евиденција и за нив пис-
мено се известуваат родителите односно старателот 
па ученикот. 

Член 20 
Наставничкиот колегиум на паралелната може 

да одлучи на ученикот спрема кој е применета пе-
дагошка мерка да му ја намали оценката по пове-
дение за соодветниот наставен период ако утврди 
дека и по изречената педагошка мерка ученикот не 
се поправил. 

Член 21 
Изречените педагошки мерки важат најдоцна 

до крајот на учебната година во која се изречени. 

III. Завршни одредби 

Член 22 
Со влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за видовите на по-
фалбите, наградите и дисциплинските мерки и за 
начинот на нивното применување во основното учи-
лиште („Службен весник на СРМ" бр. 7/67 година). 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 07-1688/1 
10 јуни 1977 година 

Скопје 
Републички секретар за 

образование и наука, 
Љупчо Кипровски, с. р. 

302. 
Врз основа на член 27 од Законот за држав-

јанство на Социјалистичка Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ, бр. 19/77), републичкиот 
секретар за внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ 
НА СРМ И ДРЖАВЈАНИТЕ НА ДРУГИТЕ СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ РОДЕНИ НА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА СРМ, ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕ-
НИЕ ЗА ДРЖАВЈАНСТВО И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА 

ТОА УВЕРЕНИЕ 

Член 1 
Евиденцијата за државјаните на СРМ и др-

жавјаните на другите социјалистички републики 
кои се родени на територијата на Социјалистичка 
Република Македонија се води во матичната кни-
га на родените според правилата за водење на ма-
тичните книги. 

При запишување на раѓање (основно запишу-
вање) податоците за државјанство . непосредно се 
запишуваат во рубриката „Државјанство", а до-
полнителните промени во државјанството се запи-
шуваат во рубриката: „Дополнителни запишувања 
и прибелешки". 
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Член 2 
При запишување на раѓање на лица кои се 

државјани на СРМ во рубриката „Државјанство" 
се запишува: „СР Македонија и СФРЈ". За држав-
јаните на другите социј алистички републики во 
рубриката „Државјанство" се запишува: „СР 

(се наведува републичкото државјан-
ство) и СФРЈ". 

При запишување на раѓање на лица кои при-
миле државјанство на СРМ и СФРЈ по пат на при-
родување во рубриката „Државјанство" се запи-
шува: „СР Македонија и СФРЈ", а во рубрика-
та „Забелешки" се наведува и забелешката: „Со 
решение на Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи — Скопје бр. од 
год. е примен-а во државјанството на СРМ и 
СФРЈ". 

При запишување раѓање на странец, во соод-
ветните рубрики за државјанство се запишува 
странско државјанство на детето и на неговите 
родители, а во рубриката „Забелешки" се запи-
шува забелешката: „Странското државјанство на 
родителите е запишано врз основа на " 
\се наведува називот на исправата на пр. стран-
ски пасош, лична карта за странец и слично, ор-
ганот што ја издал и бројот и датумот на нејзи-
ното издавање). 

Во рубриките предвидени за запишување др-
жавјанство на родителите секогаш се запишува 
државјанството што тие го имале во моментот на 
запишување на раѓањето на нивното дете во ма-
тичната книга на родените. 

Член 3 
Промените во државјанството се запишуваат 

во рубриката „Дополнителни запишувања и при-
белешки" со следните забелешки: 

Приемот во државјанство на СРМ на држав-
јанин на друга социјалистичка република се за-
пишува со забелешката: ,,Со решение на Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи - Скопје 
бр. „ од год. примил-а 
државјанство на СР Македонија". 

Престанокот на државјанство на СРМ со прием 
во државјанство па друга социјалистичка репу-
блика се запишува со забелешката: „Со решение 
на . (се наведува назив на орга-
нот што го донел решението и бројот и датумот на 
решението) државјанството на СР Македонија пре-
станало со прием во државјанство на СР " 
(се наведува републичкото државјанство). 

Приемот во државјанството на СРМ и СФРЈ 
по пат на природување се запишува со забелешка-
та: „Со решение на Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи — Скопје бр. од 
год. е примен-а во државјанство на СР Македо-
нија и СФРЈ". 

Престанокот на државјанството на СРМ и 
СФРЈ се запишува со забелешката: „Со решение 
на Републичкиот секретаријат за внатрешни рабо-
ти - Скопје бр. од год. 
го изгубил-а државјанството на СР Македонија и 
СФРЈ со . " (се наве-
дува основот на престанок на државјанството — 
отпуст, одземање, откажување). 

Член 4 
За лицата кои за време на престојот во стран-

ство покрај државјанството на СРМ и СФРЈ при-
миле и странско државјанство во рубриката „До-
полнителни запишувања и прибелешки" се запи-
шува забелешката: „Примил-а и 
државјанство " (се наведу-
ва странското државјанство и начинот на кој ма-
тичарот дознал за тоа; со известие на наше дипло-
матско-конзуларно претставништво, со увид во 
странската патна исправа на лицето и сл.). 

Член 5 
Уверението за државјанство за државјаните на 

СРМ се издава на образецот број 1 кој е составен 
дел на овој правилник. За државјаните на други 
социјалистички републики кои се запишани во ма-
тичната книга на родените на територијата на Со-
цијалистичка Република Македонија уверението за 
државјанство се издава на истиот образец со тоа 
што со уверението се потврдува дека лицето е 
државјанин на односната социјалистичка републи-
ка и дека е државјанин на СФРЈ. 

Член 6 
Книгите на државјани водени според досега ва-

жечките прописи за државјанства се заклучуваат 
со денот на стапување во сила на овој правилник 
со следната забелешка: „Заклучено со реден број 

" (се испишува последниот број на запишу-
вањата со бројки и букви и се става датум и пот-
пис на овластениот работник и печат). 

Заклучените книги за државјани се чуваат во 
матичниот центар и од нив можат да се издаваат 
уверенија за државјанство за лицата за кои во ма-
тичната книга на родените не е одбележан пода-
токот за државјанство. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 05-7627/1 
8 јуни 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 
Мирко Буневски, с. р. 

Штембил Образец бр. 1 

По барање од -
(име и презиме и живеалиште на 

-, а врз основа на член 25 
подносителот на барањето) 
од Законот за државјанство на СРМ („Службен 
весник на СРМ" бр. 19/77) и член 171 од Законот за 
општата управна постапка („Службен лист на 
СФРЈ" број 18/65 и 4/77) се издава 

У В Е Р Е Н И Е 

Дека од 
(име и презиме) 

татко и мајка роден-а 
на 19 година 

Е ДРЖАВЈАНИН на Социјалистичка Република 
Македонија и Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Ова уверение се издава според податоците од 
матичната книга на родените што се води за мес-
тото општина под тековен 
број за година. 

Таксата по Тар. бр. = од Законот за ад-
министративните такси во износ од е напла-
тена и поништена на поднесокот. 

По овластување на 
старешината на ООВР 

матичар 

(потпис на матичарот) 
(М. П.) 
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303. 
Врз основа на член 42 став 1 од Законот за ма-

тичните книги („Службен весник на СРМ" бр. 15/73), 
републичкиот секретар за внатрешни работи до-
несува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 

1. Во Упатството за водење на матичните кни-
ги („Службен весник на СРМ" бр. 22/73 и 14/75), точ-
ка 3 став 5 се менува и гласи: 

„За државјаните на СФРЈ податокот за држав-
јанство се запишува во матичната книга со кра-
т е н и т е : „СР (се наведува репуб-
личкото државјанство) и СФРЈ". 

2. Во точка 34 став 2, 4 и 5 кратенката „СФРЈ" 
се заменува со кратенките „СР 
(се наведува републичкото државјанство) и СФРЈ". 

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 05-7628/1 
8 јуни 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 
Мирко Буневски, с. р. 

304. 
Врз основа на член 9 од Одлуката за утврду-

вање категории на функции и за височината на 
личните доходи и другите надоместоци на функ-
ционерите и работниците што ги именува или наз-
начува Извршниот совет или што се именуваат или 
назначуваат во согласност со Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/75), Комисијата за 
кадровски и административни прашања на Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7. 
6. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНК-
ЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕ-
НУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СО-

ВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО 
НАЗНАЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Височината на дневниците за службено па-
тување во земјата на функционерите и работници-
те што ги именува односно назначува Извршниот 
совет или што се именуваат односно назначуваат 
во согласност со Извршниот совет изнесува 340 ди-
нари. 

2. На функционер кој е на службено патува-
ње можат да му се признаат трошоци за ноќевање 
до 190 динари, ако за тоа поднесе сметка. 

Во случај на надоместок на трошоците за но-
ќевање, дневницата се намалува за 30'%. 

3. Ако функционерот за време на службеното 
патување не ноќева надвор од местото на живеење, 
дневницата се намалува за 300/о. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката на Комисијата за 
кадровски и административни прашања бр. 10-1532/1 
од 3. 6. 1976 година („Службен весник на СРМ" бр. 
21/76). 

5. Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-1352/1 
7 јуни 1977 година Претседател, 

Скопје Вера Димитрова, с. р. 

305. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 3 на член 34 од 
Самоуправната спогодба за распределба на лич-
ните доходи во Претпријатието за промет со ле-
кови и медицински инструменти „Реплек" експорт-
импорт — Скопје, донесена од собирот на работните 
луѓе, одржан на 26 ноември 1975 година, на седни-
цата одржана на 27 април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 3 на член 34 од Само-
управната спогодба за распределба на личните до-
ходи во Претпријатието за промет со лекови и ме-
дицински инструменти „Реплек" експорт-импорт — 
Скопје, донесена на собирот на работните луѓе одр-
жан на 26 ноември 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Претпријатието за промет со ле-
кови и медицински инструменти „Реплек" експорт-
импорт — Скопје, на начин предвиден за објавува-
ње на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 6/77 од 4 март 1977 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основа-
но се постави прашањето за неговата согласност со 
членот 22 од Уставот на СР Македонија и со ста-
вот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73). 

4. Во претходната постапка и на седницата од 
27 април 1977 година Судот утврди дека во ставот 
3 на член 34 од самоуправната спогодба е опреде-
лено за работните мес.а, за кои алтернативно е 
предвидена школската подготовка, при утврдување-
то на стартната ставка да се земе бројот на бодови-
те кои одговараат на школската подготовка — ква -
лификација што ја има работникот распореден на 
тоа работно место. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија 
и ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд, 
на секој работник во согласност со начелото на 
распределба според трудот и со порастот на про-
дуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен 
труд и со начелото на солидарноста на работниците 
во здружениот труд, му припаѓа од доходот на ос-
новната организација 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 ми-
нат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. 

Според мислењето на Судот, ако за една работа 
алтернативно се предвидени различни степени на 
стручна подготовка се смета дека е оценето тие 
работи односно работни задачи успешно да може да 
ги врши и работник што го има најнискиот степен 
на стручна подготовка, а доколку работникот со 
повисока стручна подготовка фактично оствари 
поголеми резултати тоа ќе се изрази преку осно-
вите и мерилата за утврдување на конкретно реали-
зираниот труд на работникот. Со оглед на тоа што 
во ставот 3 на член 34 од самоуправната спогодба 
за работите односно работните задачи за кои е 
алтернативно предвидена школската подготовка е 
определен различен број бодови во зависност од 
школската подготовка што ја има работникот што 
нив ги извршува, Судот оцени дека тој не е во сог-
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ласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија 
и со ставот 2 на член 42 од сојузниот Закон за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд. 

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

У. бр. 6/77 
27 април 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

306. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за утврду-
вање надоместок за користење на товарните мотор-
ни возила бр. 02-163/2 од 13 април 1973 година, до-
несена од деловниот одбор на поранешното Прет-
пријатие за станбено-комунално стопанисување, а 
сега конституирано како Организација на здруже-
ниот труд за водовод, станбени и комунални работи 
,,Комуналец" во Кичево, по јавната расправа одр-
жана на 13 април 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување на-
доместок за користење на товарните моторни вози-
ла бр. 02-163/2 од 13 април 1973 година, донесена од 
деловниот одбор на поранешното Претпријатие за 
станбено-комунално стопанисување во Кичево, а се-
га конституирано како Организација на здруже-
ниот труд за водовод, станбени и комунални работи 
„Комуналец" во Кичево. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Организацијата на здружениот 
труд за водовод, станбени и комунални работи „Ко-
муналец" во Кичево, на начин предвиден за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка, Уставниот 
суд на Македонија со решение У. бр. 80/76 од 12 
јануари 1977 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одлуката означена во 
точката 1 од оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со Ус-
тавот и законот. 

Во претходната постапка и на јавната распра-
ва Судот утврди дека во точката 1 од оспорената 
одлука е определено вработените во претпријатие-
то да имаат право на користење на товарните мо-
торни возила „сопственост" на претпријатието и тоа 
по еднаш во годината на двотонско возило и еднаш 
во годината на петтонско возило, со минимален на-
доместок. Во точката 2 од одлуката е определена 
конкретната височина на минималниот надоместок 
и тој за користење на двотонско возило изнесува 50, 
а за петтонско возило 100 динари. Според точката 
3 од одлуката, користењето на товарните моторни 
возила може да се врши исклучиво на подрачјето 
на општината. 

Согласно ставот 5 на дел II од Основните наче-
ла на Уставот на СР Македонија спротивен му е на 
општествено-економскиот и на политичкиот систем 
утврден во Уставот секој облик на управување со 
производството, како и секој облик на распределба 
во вид на привилегии засновани врз монопол на 
управување со производството или во вид на прис-
војување на општествени средства врз групно-соп-
ственичка основа и во други облици на привати-
зација на тие средства. Исто така, согласно ставот 
4 на дел III од Основните начела на Уставот, никој 
нема право на сопственост на општествените сред-
ства за производство — ниту општествено-политич-
ката заедница, ниту организација на здружениот 
труд, ниту група граѓани, ниту поединец и никој не 
може по никаков правно,сопственички основ да уп-

равува и располага со општествените средства за 
производство и за работа, ниту самоволно да ги 
определува условите за распределба. Според ставот 
5 од овој дел на Основните начела трудот на чове-
кот е единствена основа за присвојување на произ-
водите на општествениот труд и за управување со 
општествените средства. Овие начела за карактерот 
на општествените средства и за основите на прис-
војувањето поблиску се разработени и во норма-
тивниот дел на Уставот. Така, според ставот 1 на 
член 13 од Уставот, трудот и резултатите на тру-
дот ја определуваат материјалната А општестве-
ната положба на човекот врз основа на еднакви 
права и одговорности, а според ставот 2 на член 
17 од Уставот работниците во здружениот труд не 
можат во остварувањето на правата со општествени 
средства да стекнуваат материјални користи и дру-
ги предимства што не се засновани врз нивниот 
труд. Освен тоа, според ставот 3 на член 19 од Уста-
вот остварениот доход на основната организација 
на здружениот труд претставува материјална осно-
ва на правото на работниците да одлучуваат за ус-
ловите на својот труд и за распределбата на доходот 
и да стекнуваат личен доход, а согласно ставот 2 
на член 21 од Уставот работниците за вкупната 
лична и заедничка потрошувачка распоредуваат дел 
од доходот што е сразмерен на нивниот придонес во 
остварувањето на доходот што го дале со својот 
труд и со вложување на општествени средства, како 
минат труд на работниците. 

Од друга страна, во членот 230 на Законот за 
здружениот труд, е определено дека во остварува-
њето на правото на работа со општествени средст-
ва работниците во здружениот труд во поглед на 
користењето, управувањето и располагањето со оп-
штествените средства ги имаат правата, обврските 
и одговорностите утврдени со законот и со самоуп-
равниот општ акт, додека во членот 231 од истиов 
закон е определено дека работниците во здруже-
ниот труд имаат право и обврска да ги користат 
општествените средства и да располагаат со нив во 
согласност со природата и намената на тие средства. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека Уставот, гарантирајќи им го на ра-
ботниците во здружениот труд правото да ги ко-
ристат, управуваат и располагаат со општествените 
средства, истовремено ги утврдува и рамките во 
кои тоа право се остварува со цел да се обезбеди 
заштита и развој на социјалистичките самоуправни 
односи. Работниците при управувањето со општест-
вените средства и при распределбата на доходот 
мора да поаѓаат од уставно-правната суштина на 
општествената сопственост врз средствата за произ-
водство, т.е. од тоа дека никој нема право на моно-
пол на средствата во општествена сопственост, па 
ни работниците кои ги користат, управуваат и рас-
полагаат со тие средства. Поради тоа, тие не можат 
да вршат присвојување на општествените средства 
за производство и работа врз основа на уставното 
право да работат со тие средства. Присвојувањето 
може да се врши само на производите на општест-
вениот труд, а исклучителна основа за тоа, како и 
за обемот на присвојувањето, е трудот на 'работни-
ците со средствата во општествена сопственост, што 
се изразува преку остварениот доход, кој е мате-
ријална основа за остварување на општествено-еко-
номските права на работниците утврдени во Уста-
вот. 

Со тоа што со оспорената одлука е конституи-
рано право на работниците во организацијата на 
здружениот труд „Комуналец" во Кичево, да ги 
користат за лични цели товарните моторни возила 
со минимален надоместок, кои се општествени 
средства за работа, фактично се врши непосредно 
присвојување на тие средства врз групно-сопстве-
ничка основа, што е директно спротивно со устав-
ните начела за карактерот на општествените сред-
ства со кои управуваат работниците и за правата 
на работниците врз тие средства. 
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Инаку, според мислењето на Судот, работници-
те врз основа на своето право на работа со општест-
вени средства и правото да одлучуваат за условите 
на својот труд, да вршат распределба на доходот и 
да стекнуваат личен доход, можат од доходот да 
издвојуваат средства за задоволување и на нивни-
те заеднички потреби, па и за задоволување на пот-
ребите кои бараат користење на товарни моторни 
возила според одредени критериуми. Меѓутоа, спро-
тивно е на Уставот секое користење на средствата 
кое не се засновува врз остварениот доход, како 
што е тоа сторено во случајов. 

Судот исто така утврди дека одлуката била до-
несена од неовластен орган. Имено, таа е донесена 
од деловниот одбор, а според смислата на ставот 1 
на член 15 и ставот 2 на член 16 од Уставот на СР 
Македонија, за користењето, располагањето и упра-
вувањето со општествените средства, како право кое 
произлегува од неотуѓивото уставно право на ра-
бота со општествените средства, можат да одлучу-
ваат работниците во основната организација на 
здружениот труд. Од друга страна и според ставот 
1 на член 234 од Законот за здружениот труд усло-
вите под кои се даваат на привремено користење 
основните средства се утврдуваат со самоуправен 
општ акт што го донесуваат работниците. 

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека оспо-
рената одлука не е во согласност со Уставот и за-
конот, поради што одлучи како во точката 1 од 
оваа одлука. 

У. бр. 80/76 
13 април 1977 година 

Скопје 

на 

Д-Р 

307. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Правилникот за условите, работата 
и распределбата на личните доходи на работниците 
упатени во странство, донесен од работничкиот со-
вет на Работната организација „29 ноември" во 
Скопје на 8 ноември 1973 година, посебно оценувај-
ќи ја уставноста на членот 12 од правилникот, по 
јавната расправа одржана на 13 април 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за условите, ра-
ботата и распределбата на личните доходи на ра-
ботниците упатени во странство, донесен од работ-
ничкиот совет на Работната организација „29 ноем-
ври" во Скопје на 8 ноември 1973 година, посебно 
членот 12 од правилникот во делот во кој е опре-
делено дека раководителот на работната единица 
нема право на надоместок за прекувремена работа. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација „29 но-
ември" во Скопје на начин предвиден за објавува-
ње на самоуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија со решение У. бр. 93/76 од 3 
февруари 1977 година поведе постапка за оценува-
ње законитоста на означениот правилник, посебно 
за оценување уставнота на неговиот член 12 во 
делот во кој е определено дека раководителот на 
работната единица нема право на надоместок за 
прекувремена работа, затоа што основано се поста-
ви прашањето за нивната согласност со Уставот и 
законот. 

Во претходната постапка и на јавната расправа 
судот утврди дека со оспорениот правилник се уре-
дени меѓусебните односи (работното време, одморите, 
отсуствата и распределбата на средствата за лични 
доходи) на работниците вработени во Работната 

организација „29 ноември" во Скопје, а кои пре-
ку работната организација се упатени на работа во 
странство. Потоа Судот утврди дека правилникот е 
донесен од работничкиот совет на работната орга-
низација и тоа по влегувањето во сила на сојуз-
ниот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
22/73) и дека тој се уште се применува. 

Според членот 4 од сојузниот Закон за меѓу-
себните односи на работниците во здружениот труд 
правата и обврските од меѓусебните односи во здру-
жениот труд ги уредуваат непосредно работниците 
во основната организација на здружениот труд и 
тоа со самоуправни спогодби склучени по по-
стапка предвидена во членот 5 од овој закон. 
И во членот 179 од Законот за здружениот труд е 
определено дека работниците слободно и рам-
ноправно, во согласност со самоуправната спо-
годба за здружување на трудот на работ-
ниците во основната организација, ги утврдуваат 
меѓусебните права, обврски и одговорности во тру-
дот со самоуправен општ акт со кој се уредува ра-
ботниот однос. Со овој самоуправен општ акт, сог-
ласно истиот член од законот, се уредуваат и ос-
новите и мерилата за вреднување на трудот за рас-
пределба на средствата за лични доходи на работ-
ниците, додека според членот 463 од законот, ра-
ботниците во основната организација со референ-
дум, меѓу другото, одлучуваат и за основите и ме-
рилата за распределба на средствата за лични до-
ходи и за заедничка потрошувачка на работниците. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е 
донесен од работничкиот совет, а не непосредно од 
работниците, Судот утврди дека тој не е во соглас-
ност со' членот 4 од сојузниот Закон за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд и 
со членовите 179 и 463 од Законот за здружениот 
труд. 

Разгледувајќи го посебно членот 12 од оспоре-
ниот правилник Судот утврди дека во него, покрај 
другото, е определено раководителот на работната 
единица да води евиденција за „нормалното и пре-
кувремено работење на работниците", но дека нема 
право на надоместок за прекувремена работа, ос-
вен одредената ставка. Судот исто така утврди дека 
за работното место раководителот на работната 
единица прекувремената работа не е вреднувана 
како посебен основ при утврдувањето на неговиот 
личен доход. 

Според членот 46 од републичкиот Закон за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд („Службен весник на СРМ" бр. 16/74) работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд со самоуправна спогодба за распределба на 
средствата за лични доходи ја утврдуваат висината 
на зголемената основица на аконтацијата на лич-
ниот доход, покрај другото, и за работа подолга од 
полното работно време (прекувремена работа). Од 
друга страна, согласно членот 22 од Уставот на 
СР Македонија, на секој работник, во согласност со 
начелото за распределба според трудот и со порас-
тот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот 
општествен труд и со начелото на солидарноста 
на работниците во здружениот труд, му припаѓа од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите лич-
ни, заеднички и општи општествени потреби спо-
ред резултатите на неговиот труд и неговиот личен 
придонес што со својот тековен и минат труд го дал 
во зголемувањето на доходот на основната орга-
низација. 

Според мислењето на Судот личниот доход на 
работниците на раководни работни места, вклучу-
ва јќи ги тука и раководителите на работни единици 
или на други делови на основната организација на 
здружениот труд, се утврдуваат врз исти принципи 
како и личниот доход на другите работници, т.е. 
и за нив важи уставното начело за наградување 
според трудот, па според тоа и за работниците на 
раководните работни места мора да бидат утврдени 

Претседател 
Уставниот суд на 

Македонија, 
Асен Групче, с. р. 
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основи и мерила за вреднување на нивниот вло-
жен труд и постигнатите резултати на трудот. Со 
оглед на тоа што прекувремената работа според за-
конот е посебен основ за зголемување на аконта-
цијата на личниот доход, Судот смета дека при ут-
врдувањето на конкретниот личен доход на рако-
водителот на работната единица треба да се зема 
предвид и прекувремената работа, доколку ф а к -
тичко таа се врши во случаите и под условите пред-
видени во законот. Според тоа, услов за здобива-
ње со правото на зголемена аконтација по основ на 
прекувремена работа не е статусот на работникот, 
туку фактот на работа подолга од полното работно 
време. При тоа, Судот смета дека плаќањето на пре-
кувремената работа може да се врши во нејзиното 
ефективно траење, само доколку при утврдувањето 
на основите и мерилата за определување на лич-
ниот доход на работник на раководно работно мес-
то тоа не било посебно вреднувано како посебен 
услов на работата (на пример, како ненормирано 
работно време и слично). 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај во 
основите и мерилата за утврдување на личниот 
доход на раководителот на работната единица пре-
кувременото работење не е вреднувано како посебен 
услов на работата, а со членот 12 од правилникот 
овие работници се исклучуваат од правото на зго-
лемена аконтација на личниот доход по основ на 
прекувремена работа, иако таква работа вршат, 
Судот утврди дека овој член од правилникот не е 
во согласност со уставното начело за распределба 
според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија, како и со членот 46 од републич-
киот Закон за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд. 

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

У. бр. 93/76 
13 април 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р.' 

308. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за система-
тизација на работните места и стартните основи 
на личните доходи како основ за пресметување и 
на Систематизацијата на работните места, школ-
ската и стручната подготовка, бројот на бодовите 
на работните места и нивната вредност, која е сос-
тавен дел на одлуката, донесени на 19 мај 1976 го-
дина во Основната организација на здружениот 
труд „Преспакомерц" во Ресен, во состав на Зем-
јоделскиот комбинат „Преспанско јаболко" во Ре-
сен, по јавната расправа одржана на 13 април 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката за систематиза-
ција на работните места и стартните основи на лич-
ните доходи изразени во бодови како основ за 
пресметување и Систематизацијата на работните 
места, школската и стручната подготовка, бројот на 
бодовите на работните места и нивната вредност, 
која е составен дел на одлуката, донесени на 19 
мај 1976 година во Основната организација на здру-
жениот труд „Преспакомерц" во Ресен, во состав на 
Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко" во 
Ресен. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", во Земјоделскиот комбинат „Прес-
панско јаболко" и во Основната организација на 
здружениот труд „Преспакомерц", на начин предви-

ден за објавување на самоуправните општи акти на 
комбинатот односно на основната организација на 
здружениот труд. 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија со решение У. бр. 100/76 од 3 
февруари 1977 година, поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на самоуправните 
општи акти означени во точката 1 од оваа одлука 
затоа што основано се постави прашањето за нив-
ната согласност со Уставот и законот. 

Во претходната постапка и на јавната распра-
ва Судот утврди дека во оспорените самоуправни 
општи акти се уредени прашања од областа на ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд во Основната организација на здружениот труд 
„Преспакомерц" во Ресен и тоа систематизацијата 
на работните места и начинот на распределбата на 
средствата за лични доходи и дека тие биле усвое-
ни само од собирот на работните луѓе вработени во 
делот на Основната организација на здружениот 
труд „Преспакомерц" што се наоѓа во Ресен, иако 
основната организација има свои делови (деловни 
единици) и во други градови. 

Според ставот 2 на член 4 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) пра-
вата и обврските од меѓусебните односи во здру-
жениот труд работниците ги уредуваат во основ-
ната организација на здружениот труд со една или 
повеќе самоуправни спогодби. 

Согласно ставовите 2 и 3 на член 5 од означе-
ниот закон во постапката за подготовка на предло-
гот на самоуправната спогодба за меѓусебните од-
носи во здружениот труд мора да се обезбеди учест-
во на работниците во сите делови на основната ор-
ганизација на здружениот труд, а предлогот на са-
моуправната спогодба го утврдуваат работниците 
со мнозинство гласови од вкупниот број на работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд. 

Со оглед на тоа што во донесувањето на оспо-
рените самоуправни општи акти не учествувале ра-
ботниците од сите делови на основната организација 
на здружениот труд, туку само од делот во Ресен, 
Судот утврди дека тие не се во согласност со чле-
нот 5 од сбјузниот Закон за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд. При ова Судот 
ги имаше предвид наводите на Основната органи-
зација на здружениот труд „Преспакомерц" во Ре-
сен изнесени во претходната постапка дека за доне-
сувањето на оспорените самоуправни општи акти 
се изјаснувале работниците и во другите делови на 
основната организација, но не ги прифати затоа 
што ниту во претходната постапка, ниту на јавната 
расправа, иако од Судот беше изречно побарано, не 
достави записници од одржаните собири на работ-
ниците на основната организација, на кои биле раз-
гледувани и усвоени оспорените акти. 

4. Разгледувајќи ја Систематизацијата на ра-
ботните места, школската и стручната подоготовка, 
бројот на бодовите на работните места и нивната 
вредност, што е составен дел на оспорената одлу-
ка, Судот утврди дека во овој акт, покрај другото, 
утврдени се личните доходи за секое работно место 
во фиксен износ изразени во бодови и дека ниту 
во оваа одлука, ниту во систематизацијата не се 
определени основи и мерила за утврдување на 
претпоставениот и остварениот работен придонес на 
секој работник заради утврдување на личниот до-
ход во согласност со начелото за распредел-
ба според трудот. Имено, според членот 22 од 
Уставот на СР Македонија на секој работник, 
во согласност со начелото за распределба според 
трудот и со порастот на продуктивноста на 
неговиот и на вкупниот општествен труд и 
со начелото на солидарноста на работниците во 
здружениот труд, му припаѓа од доходот на основ-
ната организација на здружениот труд личен доход 
за задоволување на неговите лични, заеднички и 
општи општествени потреби, според резултатите од 
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неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Сог-
ласно членот 23 од Уставот работниците во основ-
ните организации се должни да ги утврдат основите 
и мерилата за распределба на средствата на лични 
доходи, а според ставот 3 на член 42 од сојузниот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи мора да би-
дат однапред утврдени. Најпосле и во ставот 1 на 
член 127 од Законот за здружениот труд („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 53/76) е предвидено обврска ра -
ботниците во основната организација на здруже-
ниот труд да ги утврдуваат основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука, како 
и со систематизацијата, не се определени основи и 
мерила за утврдување на личниот доход на секој 
работник одделно, туку личните доходи се утврдени 
во фиксни износи изразени во бодови, Судот утвр-
ди дека оспорените самоуправни општи акти не се 
во согласност со означените уставни и законски 
одредби. 

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

У. бр. 100/76 
13 април 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
' Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

309. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 2 на член 26 
од Самоуправната спогодба за заедничките основи и 
мерила за распределба на доходот и личните до-
ходи, склучена меѓу основните организации на здру-
жениот труд на Медицинскиот факултет во Скопје, 
а воведена во регистарот на самоуправните спогод-
би што се води при Републичкиот секретаријат за 
труд под бр. Н-37 од 25 март 1974 година, на сед-
ницата одржана на 26 мај 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека ставот 2 на член 26 од 
Самоуправната спогодба за заедничките основи и 
мерила за распределба на доходот и личните дохо-
ди, склучена меѓу основните организации на здру-
жениот труд на Медицинскиот факултет во Скоп-
је, а воведена во регистарот на самоуправните спо-
годби што се води при Републичкиот секретаријат 
за труд под бр. И-37 од 25 март 1974 година, во вре-
ме на важењето на спогодбата, не бил во согласност 
со членот 22 од Уставот на СР Македонија, членот 
42 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 22/73) и со ставот 1 на член 126 од За -
конот за здружениот труд („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 53/76). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Медицинскиот факултет во 
Скопје и во неговите основни организации на здру-
жениот труд (клиниките) на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка за пове-
дување на постапка за оценување уставноста и 
законитоста на членот 24 од самоуправната спо-
годба означена во точката 1 на оваа одлука и на 
Систематизацијата на работните места, донесена од 
советот на Клиниката за уво, нос и грло при Ме-
дицинскиот факултет во Скопје на седницата одр-
жана на 13 ноември 1972 година, Уставниот суд на 
Македонија по сопствена иницијатива поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
ставот 2 на член 26 од означената самоуправна спо-

годба, затоа што утврди дека основано може да се 
постави прашањето за неговата согласност со Уста-
вот и законот. 

Решението за поведување на постапка му беше 
доставено на Медицинскиот факултет во Скопје за 
да му достави на Судот одговор на наводите изне-
сени во решението. Во доставениот одговор факул-
тетот наведува дека со склучувањето на Самоуправ-
ната спогодба за заедничките основи и мерила за 
стекнување и распоредување на доходот и рас-
пределба на средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка во основните организации на 
здружен труд и работната заедница-заеднички деј-
ности на Медицинскиот факултет во Скопје, што 
во евиденцијата на Републичкиот секретаријат за 
труд била воведена под бр. П-15 од 17 ноември 1976 
година престанала важноста на оспорената спо-
годба. 

Според ставот 2 на член 419 од Уставот на СР 
Македонија Уставниот суд на Македонија може да 
ја оценува уставноста на законите и законитоста на 
прописите и општите акти на органите на општи-
ната и на Републиката и на самоуправните општи 
акти што престанале да важат, ако од престанокот 
на важењето до поведувањето на постапката не по-
минало повеќе од една година. 

Со оглед на тоа што од денот на престанокот 
важноста на оспорената самоуправна спогодба до 
донес не поминало повеќе од една година Судот 
смета дека постои можност за оценување уставнос-
та и законитоста на ставот 2 на член 26 од спогод-
бата. 

Со ставот 2 на член 26 од оспорената самоуправ-
на спогодба беше предвидено зголемување од 0,50/о 
на индексните вредности од членот 24 на спогод-
бата по основот минат труд по втората година на 
работа за секоја година помината на работа во ос-
новната организација на здружениот труд, додека 
за последните 10 години по 10/о и дека предвидениот 
процент се пресметуваше од износот на и н д е к с и -
те вредности кој според степенот на стручната под-
готовка му припаѓа на работникот, што значи мина-
тиот труд на работникот се утврдуваше само во за-
висност од степенот на стручната подготовка на ра-
ботникот. 

Со членот 22 од Уставот на СР Македонија, ста-
вот 2 на член 42 од сојузниот Закон за меѓусебни-
те односи на работниците во здружениот труд и со 
ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд 
е предвидено на секој работник личниот доход да 
се утврдува според резултатите од неговиот труд и 
според неговиот личен придонес што со својот те-
ковен труд и со управувањето и со стопанисува-
њето со општествените средства како и со својот 
и со општествениот минат труд го дал за зголему-
вањето на доходот на основната организација, во 
согласност со начелото на распределба според тру-
дот и сразмерно со порастот на продуктивноста на 
својот труд и на трудот на работниците во другите 
основни организации со кои ги здружил трудот и 
средствата, и на вкупниот општествен труд. 

Судот смета дека делот на личниот доход на 
работникот по основот минат труд се утврдува во 
зависност од делот на личниот доход по основот 
тековен труд и тоа во зависност од сите основи спо-
ред кои се утврдува личниот доход на работникот 
по основот тековен труд. 

Со оглед на тоа што со ставот 2 на член 26 од 
оспорената самоуправна спогодба личниот доход 
на работникот по основот минат труд беше утврден 
во зависност од делот на личниот доход на работ-
никот по основот тековен труд и тоа само во завис-
ност од основот степен на стручната подготовка, 
а не и во зависност од останатите основи за рас-
пределба на средствата за лични доходи, Судот оце-
ни дека тој во времето на важењето на оспорената 
спогодба, не бил во согласност со членот 22 од 
Уставот на СР Македонија, членот 42 од сојузниот 
Закон за меѓусебните односи на работниците во 
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здружениот труд и со ставот 1 на член 126 од За-
конот за здружениот труд. 

4. Уставниот суд на Македонија во поглед на 
прашањето за вреднување на стручната подготов-
ка на оние работници на кои, согласно членовите 7 
и 193 од Законот за средното образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 24/70, 39/71, 5/73 и 17/74), 
им е признаено средно образование (негователка 
болничари и сл.), смета за потребно да изрази мис-
лење дека, доколку ним по основот стручна подго-
товка им се определува помал број на бодови во 
споредба со работниците кои завршиле средно обра-
зование, таквото определување не би било во сог-
ласност со овие законски одредби. Судот смета дека 
на сите оние работници кои поседуваат средна 
стручна подготовка, без оглед на тоа дали ја стек-
нале преку редовно школување или пак им е приз-
наена, по основот образование односно стручна 
подготовка би требало да им се определува ист број 
на бодови. Работниците, пак, со завршено средно 
образование можат по другите основи да остварат 

повисок личен доход од оние работници на кои 
такво образование им е признаено, доколку вршат 
неодговорни, посложени како и работи што бараат 
посебни услови за работа. 

5. Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија Судот ја донесе на седница без 
претходно одржување на јавна расправа затоа што 
оцени дека натамошното разјаснување на состој-
бата на работите по предметот не е неопходно при-
суство на учесниците во постапката. 

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

У. бр. 84/76 
26 мај 1977 година 

Скопје 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на 
Македонија 

Судија, 
Димитар Стојчев, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

258. 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и 

постапката за склучување на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ" бр. 41/72), претстав-
ниците на производителите и на потрошувачите на 
добиточна храна од индустриско потекло склучу-
ваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕ-
ШАЊЕТО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА ОД ИНДУСТ-

РИСКО ПОТЕКЛО ВО СР МАКЕДОНИЈА 

1. Претставниците на производителите — пре-
работувачите на добиточна храна од индустриско 
потекло и претставниците на потрошувачите на тие 
производи (земјоделско-индустриски комбинати, 
живинарски фарми и сточарски ООЗТ), на 14. III. 
1977 година склучија и потпишаа спогодба за про-
мена на затечените постојни цени за мешање на 
добиточна храна од индустриско потекло, без ме-
нување на купопродажните услови, со која тие це-
ни се зголемуваат, и тоа: 

— за мешање на готови концент-
рати и за мешање на стартери — до 11,1% 

— за мешање на премикси — до 12,5%) 
2. На оваа спогодба даде согласност Републич-

киот завод за цени со решение бр. 06-219/3 од 10 
јуни 1977 година. 

3. Оваа спогодба влегува во сила од денот на 
давањето на согласност од Републичкиот завод за 
цени, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

За производители-преработувачи: 
„Жито—Вардар" Т. Велес — Фабрика за сточна 

храна Градско 
„Жито—Прилеп" Прилеп — Фабрика за сточна 

храна Прилеп 
„Жито—Продукт" Св. Николе - Фабрика за 

сточна храна Свети Николе 
З И К „Куманово" Куманово — Фабрика за сточ-

на храна Куманово 
З И К „Пелагонија" Битола — Фабрика за сточна 

храна Битола 
ЗИК „Црвена звезда" Штип — Фабрика за сточ-

на храна Штип 
ЗИК „Скопско поле" ООЗТ — Живинарска 

фарма — Фабрика за сточна храна — с. Белимбе-
гово 

За потрошувачи: 
30 организации на здружен труд од разни мес-

та во СР Македонија од кои 7 живинарски фарми, 
4 земјоделско-индустриски комбинати, 2 агроком-
бинати, 4 земјоделски задруги, 2 земјоделски сто-
панства и 11 ООЗТ од гранката сточарство (гове-
дарство, свињарство, овчарство и др.), чии што на-
зиви и седишта се наведени во Спогодбата што е 
склучена во Стопанската комора на Македонија. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

259. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Стату-

тот на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје, за основање на Само-
управната интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување на град Скопје, Собра-
нието на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на град Скопје, на седницата на 
Соборот на делегатите на корисниците на услугите 
— земјоделци и Соборот на делегатите на давате-
лите на услугите, одржана на 31 мај 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Височината на придонесите за здравствено оси-

гурување на земјоделците се утврдува: 
— со стапка од 250/о придонес од личен доход 

од земјоделска дејност, и 
— 40 динари придонес по член на домаќинство-

то на осигуреникот. 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1977 година. 

Бр. 02-6624/2 
31 мај 1977 година Претседател, 

Скопје Крсте Сарџовски, с. р. 
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260. 
Врз основа на член 109 и 201 од Статутот на 

Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување на град Скопје, Собранието на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување на 
град Скопје, на седницата на Соборот на делега-
тите на корисниците на услугите — работници, 
одржана на 31 мај 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ СО ПРИМЕНА НА ПРИРОДНИ 
ФАКТОР^ 

Член 1 
Осигурените лица кои се лекуваат во здравст-

вени организации, за лекување со примена на при-
родни фактори, учествуваат во трошоците на леку-
вањето во височина од 50'% од утврдената цена. 

Како здравствени организации за лекување со 
примена на природни фактори во кои можат да би-
дат упатувани осигурениците се сметаат: 

— Завод за таласотерапија — Опатија, 
— Завод за превенција, лечење и рехабилита-

ција на ревматични и срцеви заболувања — Нишка 
Бања — Ниш, 

— Медицински центар — Стационар за реха-
билитација на срцеви заболувања — Охрид, 

— Завод за медицинска рехабилитација „д-р 
Симо Милошевиќ" — Игало, 

— Завод за таласотерапија — Црквеница, 
— Специјализирана здравствена организација 

,,Вршач" — Прчањ, 
— Детска болница за алергиски болести, со од-

дел за возрасни — Вели Лошин, 
— Лекувалиште за деца „Детска радост" — 

Ичиќи (за мајки придружнички), 
— Здравствена установа „Дебарски Бањи", 
— Специјална ревматолошка болница „Катла-

новска Бања" — Катланово, и 
— други соодветни здравствени организации со 

конзилијарна оцена на лекарска комисија. 

Член 2 
Во трошоците на лекување, во смисла на член 

1, учествуваат: осигурените лица кои примаат заш-
титен додаток како пензионери, лица кои примаат 
детски додаток во полн износ, лица кои имаат при-
ходи по член на семејството во височина која дава 
право на користење детски додаток во полн износ, 
носители на „Партизанска споменица 1941 година", 
инвалиди од војната и инвалиди на трудот од 1 
категорија, како и осигурени лица кои користат 
право од задолжителните видови на здравствена 
заштита и здравствена заштита во случај на не-
среќа на работа и професионални болести. 

Од партиципација се ослободуваат и осигуре-
ници со прележан акутен инфаркт, во период од 
шест месеци од настанатиот случај за една рехаби-
литација. 

Член 3 
Осигурените лица учеството во трошоците на 

лекувањето во височина од 50% од утврдената це-
на на лекувањето го плаќаат на здравствената ор-
ганизација непосредно. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-6624/13 
31 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРИЛЕП 

261. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 30 став 1 точка 9 и член 31 
став 2 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската и основни заедници на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Прилеп, на заедничка 
седница на Соборот на делегатите работници-корис-
ници на услугите и Соборот на делегатите на дава-
телите на услугите, одржана на 2 јуни 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 

ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонес за здрав-
ствено осигурување за лицата вработени ка ј при-
ватни работодавци на подрачјето на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање - - Прилеп, а за кои со Законот за самоуп-
равните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување не се утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдува-
ње на правата од ова осигурување на лица врабо-
тени ка ј приватните работодавци, претставува до-
говорениот нето личен доход меѓу приватниот рабо-
тодавец и работникот, кој не може д^ биде помал 
од: 

— 1.000,00 динари — за неквалификувани ра-
ботници; 

— 1.800,00 динари — за полуквалификувани ра-
ботници ; 

— 2.000,00 динари — за квалификувани работ-
ници ; 

— 2.500,00 динари — за висококвалификувани 
работници; 

— 1.600,00 динари — за лица на практика (во-
лонтери) ; 

— 1.600,00 динари — за домашни помошнички. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
За учениците во стопанството односно училиш-

тата за средно образование, односно учениците во 
училиштата за квалификувани работници за кои 
покрај училишната се изведува и практична нас-
тава во работната организација или ка ј приватен 
работодавец, основица е наградата што ја прима, но 
не помалку од: 

— 300,00 динари — за ученици од прва година; 
— 450,00 динари — за ученици од втора година; 
— 600,00 динари — за ученици од трета година. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за утврдување на 
основиците за пресметување и плаќање на придо-
несите за здравствено осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватни работодавци, бр. 5586 од 29. 
12. 1975 година. 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1977 година. 
Истата да се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 3944 
4 јуни 1977 година 

Прилеп 

Собор на даватели на услуги 
Претседател, 

д-р Светозар Кузманоски, с. р. 
Собор на корисници-ра-

ботници 
Претседател, 

Ристо Апостолоски, с. р. 
Собрание на општинската 

заедница 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 

О Гласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД СКОПЈЕ II 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по правната работа на тужи-
телката Фикрије Мемедовска од село Трапчиндол, 
Кичевско, против тужениот Абдул хамид Мехмедо-
ски од село Шутово, со последно место на живеење 
во Кичево, ул. „Исеин Акиоски" бр. 56, сега со не-
познато место на живеење во Чикаго — САД. 

Се поканува тужениот Абдулхамид Мехмед 
Мехмедоски да се јави во рок од 30 дена во судот 
или да ја достави сегашната адреса. Во спротивно 
ќе му биде одреден привремен старател во смисла 
на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите 
на тужениот во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2525/76/1977 
година. (50) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Киро Ристов Мирчев од село Ново Коњарево, 
Струмичко, поднесе до овој суд тужба за развод на 
брак против Нада Кирова Мирчева од село Ново 
Коњарево, Струмичко, а сега со непознато место на 
живеење. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ната не се познати, се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да одреди свој застап-
ник. Во спротивно судот, по службена должност, го 
одредува за застапник Бутнејски Трајче, судски 
приправник во Окружниот суд во Штип и делото 
ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 499/76. (46) 

Ѓорги Тумбовски од Радовиш поднесе до овој 
суд тужба за развод на брак против Верка Тум-
бовска (род. Јованова) од Радовиш, сега со непоз-
ната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ната не се познати, се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. 
Во спротивно судот, по службена должност, го 
одредува за застапник Бутнејски Трајче, судски 
приправник во Окружниот суд во Штип и делото 
ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 255/76. (47) 

Тинка Манчева, родена Галева од село Муртино, 
Струмичко, поднесе тужба до овој суд за развод на 
брак, и издршка на дете против тужениот Горѓе 
Јорданов Манчев од Струмица, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителство^ на ту-
жениот не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да одреди свој зас-
тгдник. Во спротивно судот, по службена должност, 
го одредува за застапник Трајче Бутнејски, прип-
равник при Окружниот суд во Штип. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 420/76. (48) 

Џемиле Дуракова, родена Демирова од Виница, 
поднесе до овој суд тужба за развод на брак против 
Рамадан Дураков од Виница, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да одреди свој застап-
ник. Во спротивно судот, по службена должност, го 
одредува за застапник Трајче Бутнејски, приправ-
ник при Окружниот суд во Штип и делото ќе се 
разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 533/76. (49) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води граѓанска парница од 
тужителот Саити Зулбеар од Тетово, ул. „Иво Ри-
бар Лола" бр. 303, против тужените Саити Сулеј-
ман, Саити Муарем и Саити Емурлаи, сите од Те-
тово ,ул. „Јане Сандански" бр. 59 за сопственост, 
вредност 1.000 н. дин. 

Бидејќи тужениот Саити Зулбеаров Емурла се 
наоѓа на времена работа во Германија со непозната 
адреса, се повикува тужениот Саити Емурла да се 
јави во судот или да ја достави својата точна адре-
са во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. 
Во спротивно ќе му биде одреден старател во смис-
ла на член 77 од ЗПП кој ќе ги застапува неговите 
интереси до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1289/76. 
(44) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола, заведен е 
спор за развод на брак по тужбата на Васвие Му-
ратовска од село Суводол, Демир Хисар, против 
тужениот Фети Демировски од село Горна Бела 
Црква, Ресенско, а сега на работа во Австралија 
со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Феди Демировски, да се 
јави во овој суд и ја достави својата точна адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
спротивно, судот ќе му одреди старател кој ќе го 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Битола, П. бр. 62/77. 
(45) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Општинскиот суд во Куманово е покре-
ната постапка за утврдување на смрт по предлог 
на предлагачот Митевски Симеон од Куманово, за 
лицето Трајко Митевски, бивш од Куманово, ул. 
„Тоде Мендол" бр. 37а, роден на 14. XI. 1910 година 
во Куманово, од татко Илија Митевски и мајка 
Стојанка Митевска. Се повикува именуваниот во 
рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас и не-
говото огласување во „Службен весник на СРМ", 
да се јави на судот или пак лицата кои знаат за 
истиот да го известат судот за тоа. Во колку судот 
не добие било какви обавестувања за истиот, постап-
ката за утврдување и прогласување на истиот за 
умрен ќе продолжи. 

Од Општинскиот суд во Куманово, Р. бр. 324 од 
14. VI. 1977 год. (51) 
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КОНКУРСИ 
Работничкиот совет — Комисијата за спрове-

дување постапка за пополнување на работни места 
ири „Електростопанство" — Скопје ООЗТ ХЕ 
„Шпиље" — Дебар, врз основа на член 9 став 1 и 
член 13 став 1 и 2 од Самоуправната спогодба за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО -
РАКОВОДИТЕЛ НА СТОПАНСКО СМЕТКОВОДНА 

СЛУЖБА (РЕИЗБОР) 

Покрај општите услови предвидени со закон, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено високо образование — ди-
пломиран економист со 4 (четири) години работно 
искуство во струката; 

— да поседува морално-политички квалитети и 
работноорганизаторски способности; 

— да не е осудуван за кривични дела против 
народот и државата. 

Стан не е обезбеден. 
Молбата со потребната документација да се до-

стави до ООЗТ ХЕ „Шпиље" — Дебар со назнака 
ЗА КОНКУРС. 

Непомплетирани и ненавремено поднесени до-
кументи нема да се разгледуваат. 

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
(178) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН -
ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на: 
1. еден асистент во Работната единица за заштита 
на тутунот, 
2. еден асистент во работната единица за техноло-
гија, ферментација, фабрикација и хемија на ту-
тунот. 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Законот за 
здружениот труд и Законот за организација на 
научните дејности, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните услови: 

— под 1, да има завршено земјоделско-шумар-
ски факултет и има способност и наклоност за на-
учна работа; 

— под 2, да има завршено технолошки факул-
тет и има способност и наклоност за научна ра-
бота. 

Со пријавата кандидатите да ги приложат по-
требните документи според Законот за здружениот 
труд и Законот за организација на научните деј-
ности и работна биографија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Секретаријатот на Институтот за тутун во 
Прилеп. (179) 

Здравствениот дом во Крива Паланка 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за вработување со неполно работно време секо-

ја втора сабота и тоа: 
— еден невропсихијатар; 
— еден пнеумофтизиолог; 
— еден биохемичар; 
— еден ортопед; 
— еден специјалист за ортопедија на вилица и 

заби; и 
— еден забен техничар за ортопедија. 
Пријавите со доказ за потребната стручна под-

готовка, а за вработените и согласност од работна-
та организација, се примаат во рок од 15 дена по 
објавувањето на конкурсот. 

Личен доход и други услови за работа во со-
гласност со општите акти на Домот. 

Поблиски информации писмено, во управата на 
Домот или на телефон број 75-054. (180) 

Врз основа на член 50 и 51 од Статутот на За^ 
водот за заштита на спомениците на културата и 
Народен музеј — Охрид, а во врска со Одлуката на 
Собирот на работните луѓе со претставници на оп-
штествената заедница, донесена на 6. VI. 1977 го-
дина, Конкурсната комисија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на директор на Заводот и Му-
зејот — Охрид. 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните услови: 

— да имаат завршено висока школа од соод-
ветни струки во Заводот и Музејот, и тоа: архео-
логија, архитектура, етнологија, историја и исто-
рија на уметност; 

— да имаат најмалку пет години работно ис-
куство во именуваните струки и покажани струч-
но-научни способности; 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти и организаторски способности. 

Напомена: директорот непосредно работи во ед-
но од одделенијата на Заводот и Музејот. 

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени во разгледување. 

Рокот за поднесување молби по објавувањето 
на конкурсот изнесува 15 дена. 

Молбите со потребната документација се доста-
вуваат до општиот сектор на Заводот и Музејот. 

Настап на работа по истекот на мандатот на до-
сегашниот директор, односно од 1 август 1977 го-
дина. (181) 

Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Жестоки 
пијалаци" и ООЗТ „Гоце Делчев" — с Возарци при 
АК „Тиквеш" — Кавадарци 

р а с п и ш у в а а т 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Раководител на ООЗТ „Жестоки пијалаци" и 
2. Управник на ООЗТ „Гоце Делчев" — с. Во-

зарци. 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

за работното место под точка 1 кандидатот тре-
ба да ги исполнува следните услови: 

— да има висока стручна подготовка (земјодел-
ски или економски факултет) и 3 години работно 
искуство по дипломирањето; 

— да има виша стручна подготовка (земјодел-
ски или економски смер и 7 години работно иску-
ство. 
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За работното место под точка два кандидатот 
да има висока стручна подготовка (земјоделски или 
економски факултет) и три години 'работно иску-
ство; 

— да има виша стручна подготовка (земјодел-
ски или економски смер) и седум години работно 
искуство; 

— да поседуваат морално-политичкц квалитети 
и организациони способности, да постигнале успеси 
во досегашното работење. 

Покрај молбата кандидатите се должни да под-
несат: доказ за школска подготовка, доказ за ра-
ботно искуство, уверение дека против нив не се 
води истрага, уверение за неосудуваност за дела на-
ведени по член 134 од Законот за упис во судскиот 
регистар на работната организација. 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
конкурсот во „Службен весник на СРМ" на адреса: 
АК „Тиквеш" — Кавадарци — сектор за општи и 
правни работи — со назнака: „За конкурсна ко-
мисија". (177) 

Работничкиот совет на ГЗП „Ремонт" — Скопје, 
врз основа на член 128 и 129 од Статутот, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на главен инженер 
У с л о в и : 

Покрај општите услови пропишани со Законот 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат 
и следните услови: 

— дипломиран инженер архитект и 6 години ра-
ботно искуство по дипломирањето; 

—- да поседува морално-политички и организа-
циони способности. 

Пријавата се поднесува до конкурсната коми-
сија на ГЗП „Ремонт" - Скопје во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
и докази за исполнување на општите и посебните 
услови. 

Некомплетираните пријави нема да се земаат 
предвид. (182) 

ВО ИЗДАНИЕ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" 
во едицијата „Збирка на републички прописи" 

се наоѓаат во печат 
НОВИТЕ КРИВИЧНИ ЗАКОНИ 

Кривичен закон на СФР Југославија, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 44/76, и 

Кривичен закон на СР Македонија, објавен во 
„Службен весник на СРМ", бр 25/77. 

Покрај двата закона во збирката ќе биде обја-
вено и експозето ца републичкиот секретар за пра-
восудство д-р Ѓорѓи Цаца, по предлогот на Кривич-
ниот закон на СР Македонија, поднесено на заед-
ничката седница на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
СРМ. 

Збирката корисно ќе им послужи во работата 
на судиите, јавните обвинители и правобранители, 
адвокатите и на правниците во органите на упра-
вата и во организациите на здружениот труд, на 
студентите и на сите други што пројавуваат интерес 
за проблемите на кривичното право. 

Книгата е во стандарден (џебен) формат 12,2X17 
см, во двобојна корица. 

Цена на збирката е 60,00 динари. 
По уплатата на парите книгата веднаш се до-

ставува. Уплатите се вршат на жиро сметка 
40100-601-128 кај Службата на општественото кни-
говодство — Скопје. 
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308. 

309. 

258. 

259. 

260. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за помилување на осудени лица 521 
Правилник за полагањето на поправните, 
одделенските и вонредните испити во 
основното училиште — — — — — 521 
Правилник за начинот на оценувањето 
успехот на учениците и нивното напре-
дување во основното училиште — — 523 
Правилник за начинот на изведување на 
наставата во училиштата и паралелки-
те за основното образование на возрас-
ните - — — — „ — „ — „ 523 
Правилник за видовите на пофалбите, 
наградите и педагошките мерки во ос-
новното училиште и за начинот на нив-
ното применување — — — — — — 524 
Правилник за водење евиденција за др-
жавјаните на СРМ и државјаните на 
другите социјалистички републики роде-
ни на територијата на СРМ, за издавање 

261. 

на уверение за државјанство и за обра-
зецот на тоа уверение — — — — — 525 
Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за водење на матичните 
книги — — — — — — — — — 527 
Одлука за височината на дневниците на 
функционерите и работниците што ги 
именува односно назначува Извршниот 
совет или што се именуваат односно наз-
начуваат во согласност со Извршниот со-
вет - - - — — — — — - — 527 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 6/77 од 27 април 1977 година - 527 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 80/76 од 13 април 1977 година - 528 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 93/76 од 13 април 1977 година - 529 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 100/76 од 13 април 1977 година - 530 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 84/76 од 26 мај 1977 година - 531 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

Спогодба за промена на затечените цени 
за мешањето на добиточна храна од ин-
дустриско потекло во СР Македонија — 532 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Скопје 
Одлука за утврдување на височината на 
придонесите за здравствено осигурување 
на земјоделците — — — — — — — 532 
Одлука за воведување учество на осигу-
рените лица во трошоците за користење 
здравствена заштита во здравствените 
организации со примена на природни 
фактори — — — — — — — — 533 
Прилеп 
Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонес за 
здравствено осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватни работодавци — — 533 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ 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 


