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457. 
Врз основа на член 34, 40 и 354 точка 14 од 

Законот за извршување на санкциите за кривични 
дела и стопански престапи <(„ Службен весник на 
СРМ" бр. 19/79) и член 223 став 2 од Законот за 
прекршоците {„Службен весник на СРМ" бр. 29/73 
и 47/74), републичкиот секретар за правосудство 
донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПАТУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ВО КАЗ-
НЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ И МАЛОЛЕТНИ-

ЦИ ВО ЗАВОДСКИ УСТАНОВИ 

Со оваа наредба поблиску се определуваат каз-
нено-поправните и заводските установи во кои 
општинските судови, општинските судии за пре-
кршоци и органот за старателство, ги упатуваат 
на издржување казна затвор осудените, прекршоч-
ш\-казнетите и притворените лица и малолетни-
ците на кои им е изречена заводска мерка. 

I 

1. Казнено-поправен дом Идризово 
Во Казнено-поправниот дом Идризово се упа-

туваат на издржување казна затвор и малолет-
нички затвор: 

а) Машки лица осудени со правосилна пресуда 
на казна затвор повеќе од една година односно ко-
га остатокот на казната по пресметаниот притвор 
изнесува повеќе од една година; 

б) Помлади полнолетни машки лица осудени со 
правосилна пресуда на казна затвор или мало-
летнички затвор, ако по пресметаниот притвор ос-
татокот од казната изнесува повеќе од една го-
дина и доколку во времето на упатувањето се пол-
нолетни. но кои не наполниле 23 години. Овие осу-
дени лица казната ја издржуваат во Одделението 
за помлади полнолетни лица; 

в) Машки лица осудени со правосилна пресу-
да на казна малолетнички затвор ако во време на 
упатување се малолетни. Овие осудени лица каз-
ната ја издржуваат во Одделението за малолет-
ници; 

ѓ) Женски лица осудени со правосилна пре-
суда на казната затвор или малолетнички затвор 
независно од висината на казната. Овие осудени 
лица казната ја издржуваат во Одделението за 
женски лица; и 

д) Странски државјани и лица без државјан-
ство и тоа: 

— машки лица осудени со правосилна пресуда 
на казна затвор во. траење до една година односно 
кога по пресметаниот притвор остатокот на казна-
та затвор изнесува до една година и осудени лица 
на казна малолетнички затвор независно од виси-
ната на казната; 

— женски лица осудени со правосилна пре-
суда на казна затвор или малолетнички затвор 
независно од висината на казната. Овие осудени 
лица казната ја издржуваат во Одделението за 
женски лица; и 

— машки и женски лица на кои во прекршоч-
на постапка им е изречена казна затвор. 

2. Казнено-поправен дом од отворен вид во 
Струга 

Во Казнено-поправниот дом од отворен вид во 
Струга се упатуваат на издржување казна затвор 
осудени машки лица ако по пресметаниот притвор 
за издржување на казната им преостанува повеќе 
од една до две години и ако се осудени за из-
вршени кривични дела од небрежност и тоа: 

а) Убиство од небрежност член 39 од КЗМ; 
б) Тешка телесна повреда член 43 став 4 од 

КЗМ; 
в) Загадување на човековата околина член 113 

став 3 од КЗМ; 
г) Дсзедување во опасност на живот и имот 

со општоопасно дејство или средство член 231 
став 4 од КЗМ; 

д) Оштетување на заштитни уреди во работа 
член 232 став 3 од КЗМ; 

ѓ) Непрописно и неправилно извршување на 
градежни работи член 233 став 2 од КЗМ; 

е) Несовесно вршење надзор над сообраќајот 
член 242 став 3 од КВМ; 

ж) Тешки дела против безбедноста на луѓето 
и имотот во сообраќајот член 243 став 4 и 5, освен 
во врска со член 240 став 2 од КЗМ; и 

з) Неукажување помош на лице повредено во 
сообраќајна незгода член 244 став 2 од КЗМ. 

3. Казнено-поправен дом Сремска Митровица 
Во Казнено-поправниот дом Сремска Митрови-

ца се упатуваат на издржување казна затвор осудени 
полнолетни машки лица странски државјани и 
лица без државјанство, кои со правосилна пресу-
да се осудени на казна затвор повеќе од една го-
дина односно кога остатокот на казната по прес-
метаниот притвор изнесува повеќе од една година. 

II 

1. Општински затвори 
Во општинските затвори се упатуваат на из-

држување казна затвор и се извршува притворот 
и тоа: 

а) Машки , лица осудени со правосилна пресуда 
на казна затвор во траење до шест месеци, односно 
кога по пресметаниот притвор остатокот од казна-
та затвор изнесува до шест месеци; 

б) Машки лица казнети во прекршочна пос-
тапка на казна затвор; и 

в) Машки лица за кои е нареден притвор од 
соодветен орган. 

Во долу наведените општински затвори се упа-
туваат и осудени машки лица, женски лица на 
кои во прекршочна постапка им е изречена казна 
затвор и женски лица за кои е нареден притвор 
и тоа во: 
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2. Општински затвор во Скопје 
а) Машки лица осудени со правосилна пресу-

да на казна затвор во траење до една година, од-
носно кога по пресметаниот притвор остатокот од 
казната затвор изнесува до една година со живе-
алиште од подрачјето на општините на Град скоп-
је и општините гостивар, гетово, Куманово, Кри-
ва паланка и кратово; и 

о; в е н с к и лица за кои е нареден притвор од 
соодветен орган од подрачјето на општините на 
Град скопје и општините Куманово, Кратово и 
Крива паланка. 

3. Општински затвор во Тетово 
а) Женски лица на кои во прекршочна пос-

танка им е изречена казна затвор со живеалиш-
те односно престојувалиште од подрачјето на оп-
штините на град Скопје и општините Гостивар, 
Тетово, куманово, Крива Паланка и Кратово; и 

О) Женски лица кои е нареден притвор од 
соодветен орган од подрачјето на општините Гос-
тивар, Дебар, Кичево, Македонски Брод и Тетово. 

4. Општински затвор во Битола 
а) Машки лица осудени со правосилна пресуда 

на казна затвор во траење до една година односно 
кога по пресметаниот притвор остатокот од казна-
та ' затвор изнесува до една година со живеалиште 
од подрачјето на,општините: Битола, Демир Хисар, 
Крушево, Прилеп и Ресен; 

б) Женски лица на кои во прекршочна постап-
ка им е изречена казна затвор со живеалиште од-
носно претстој увал иште од подрачјето на општи-
ните: Битола, ^емир Хисар, Крушево, Прилеп и 
Ресен; и 

в) Женски лица за кои е нареден притвор од 
соодветен орган од подрачјето на општините: Би-
тола, Демир Хисар, Крушево, Прилеп и Ресен. 

5. Општински затвор во Штип 
а) Машки лица осудени со правосилна пресуда 

на казна затвор во траење до една година односно 
кога по пресметаниот притвор остатокот на каз-
ната затвор изнесува до една година со живеалиш-
те од подрачјето на општините: Берово, Виница, 
Делчево, Кочани, Пробиштип, Свети Николе, Радо-
виш и Штип; 

б) Женски лица на кои во прекршочна постап-
ка им е изречена казна затвор со живеалиште 
односно престојувалиште од подрачјето на општи-
ните: Берово, Виница, Делчево, Кочани, Проби-
штип, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип; и 

в) Женски' лица за кои е нареден притвор од 
соодветен орган од подрачјето на општините: Беро-
во, Виница, Делчево, Кочани, Пробиштип, Радо-
виш, Свети Николе, Струмица и Штип. 

6. Општински затвор во Охрид 
а) Машки лица осудени со правосилна пресуда 

на казна затвор во траење до една година однос-
но кога по пресметаниот притвор остатокот на 
казната затвор изнесува до една година со живеа-
лиште од подрачјето на општините: Охрид, Киче-
во, Македонски Брод, Дебар и Струга. 

б) Женски лица на кои во прекршочна постап-
ка им е изречена казна затвор со живеалиште од-
носно престојувалиште од подрачјето на општини:-
те: Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и 
Струга; и 

в) Женски лица за кои е нареден притвор од 
соодветен орган од подрачјето на општините: Ох-
рид и Струга. 

7. Општински затвор во Гевгелија 
а) Машки лица осудени со правосилна пресу-

да на казна затвор во траење до една година од-
носно кога по пресметаниот притвор остатокот на 

казната затвор изнесува до една година со живеа-
лиште од подрачјето на општините: Валандово, 
Гевгелија, Неготино, Титов Велес и Кавадарци; 

б) Женски лица на кои во прекршочна постап-
ка им е изречена казна затвор со живеалиште од-
носно престојувалиште од подрачјето на општини-
те: Валандово,, Гевгелија, Неготино, Титов Велес и 
Кавадарци; и 

в) Женски лица за кои е нареден притвор од 
соодветен орган од подрачјето на општините: Ва-
ландово, Гевгелија, Неготино, Титов Велес и Кава-
дарци., 

8. Општински затвор во Струмица 
Машки лица осудени со правосилна пресуда 

на казна затвор во траење до една година од-
носно кога по пресметаниот притвор остатокот на 
казна затвор изнесува до една година со живеа-
лиште од подрачјето на општина Струмица. 

III 

1. Воспитно-поправен дом во Тетово 
Во Воспитно-поправниот Дом во Тетово се упа-

туваат малолетници од машки пол на кои со пра-
восилно решение им е изречена воспитна мерка 
упатување во воспитно-поправен дом. 

2. Воспитно-поправен дом во Крушевац 
Во Воспитно-поправниот дом во Крушевац се 

упатуваат малолетници од женски пол на кои со 
правосилно решение им е изречена воспитна мер-
ка упатување во воспитно-поправен дом. 

3. Малолетниците на кои со правосилно реше-
ние им е изречена воспитна мерка упатување во 
воспитна установа се упатуваат во Заводот за 
згрижување, воспитување и образование на деца 
малолетници во Скопје. 

4. На малолетниците на кои со правосилно ре-
шение им е изречена воспитна мерка упатување 
во посебна установа за лекување и оспособување, 
се упатуваат во соодветна установа во зависност 
од видот на психичката односно физичката оште-
теност утврдена со одлука на судот. 

IV 

Мерката на безбедност задолжително лекува-
ње на алкохоличари и наркомани изречена со 
безусловна казна затвор независно од висината на 
казната се изврзува во здравствените организа-
ции определени со Правилникот за извршување на 
мерката на безбедност задолжително лекување на 
алкохоличари и наркомани („Службен весник на 
СРМ" бр. 37/77). 

Упатувањето заради извршување на мерката 
на безбедност задолжително лекување на алкохо-
личари и наркомани го врши општинскиот суд на 
чие подрачје има живеалиште осуденото лице, а 
ако лицето се наоѓа, во притвор, општинскиот суд 
во чие седиште се наоѓал затворот во следните 
здравствени организации: 

а) Во Болницата за нервни и душевни болести 
— Бардовци се упатуваат осудените лица од под-
рачјето на општините: Гостивар, Дебар, Кратово, 
Куманово, Крива Паланка,. Кичево, Македонски 
Брод, Тетово и Титов Велес и општините од под-
рачјето на Град Скопје; 

б) Во Болницата за душевни болести — Демир 
Хисар се упатуваат осудени лица од подрачјето на 
општините: Битола, Демир Хисар, Крушево, -Охрид, 
Прилеп, Ресен и Струга; и 

в) Во Болницата за нервни и душевни болес-
ти — Негорце се упатуваат осудени лица од под-
рачјето на општините: Берово, Валандово, Гевге-
лија, Делчево, Кавадарци, Неготино, Пробиштип, 
Радовиш, Струмица, Свети Николе и Штип. 
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По довршеното лекување на осуденото лице на 
кое се уште му преостанува за доиздржување на 
казна затвор, по пресметаниот престој во болни-
цата за лекување се упатува на доиздржување на 
остатокот од казната затвор во казнено-поправна 
установа определена со овој распоред. Здравстве-
ните организации (болници) во кои се лекуваат 
осудените лица, ќе ја известат казнено-поправна-
та установа во која треба да биде упатено, како 
би можела да го спроведе на натамошно доиздр-
жување на казната затвор. 

V 

Лицата во притвор на кои им е изречена казна 
затвор може да се упатат во соодветна казнено-
поправна установа и пред правосилноста на пре-
судата на начин утврден како и за останатите 
осудени лица, под условите од член 353 став 3 
од Законот за кривичната постапка и член 89 од 
Законот за извршување на санкциите за кривич-
ни дела и стопански престапи. 

VI 

1. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да, важи Наредбата за упатување во каз-
нено-поправни установи на осудени лица, лица 
казнети во прекршочната постапка, притворени 
женски лица и малолетници на кои им е изречена 
заводска мерка упатување во восплтно-поправен 
дом бр. 0303-423, објавена во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", бр. 12/79. 

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

Бр. 0908-560 
јуни 1982 година 

Скопје 

458. 
Врз основа на член 190 од Законот за држав-

ната управа и член 5 од Законот за правосудниот 
испит, републичкиот секретар за правосудство до-
несува 

П Р А Б И Л Н И К 
ЗА ПРОГРАМАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА 

ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува програмата 

за полагање на правосудниот;испит по предметите: 

I 

Општествено уредување на СФРЈ и СРМ и ор-
ганизација на правосудството: 

Собор на републиките и покраините (избор, 
надлежност и начин на работен^ з); самоуправување 
во месните заедници; општината и нејзината 
организација; слободите, правата, должностите 
на човекот и одговорностите на граѓанинот 
според Уставот на СФРЈ (основни човекови 
права врз основа на самоуправувањето и 
на трудот); правата на слободно изразување на 
личноста и на^ оггштествено-политичка активност 
(политички/слободи);4: посебни'должности на чове-
кот и граѓанинот р СФРЈ според Уставот на СФРЈ; 
положба на човекот во здружениот труд и општес-
твената сопственост, што се остварува и обезбедува 
во СФРЈ (сцОр&д' основните начела на Уставот на 
СФРЈ);, устава*-лаштита ца слободите и правата 

ла човекот и граѓанинот (основни принципи и прав-
ни средства); општествено-политичкиот систем на 
нашата земја; основни карактеристики на општес-
твено-економското уредување на СФРЈ; општес-
твена сопственост на средствата за производство; 
облици на сопственичко-правни односи, правото на 
лична сопственост и правото на сопственост на 
здруженијата; самоуправување во организациите 
на здружениот труд (самоуправно одлучување на 
здружените работници); самоуправна спогодба и 
општествен договор; основна организација на здру-
жениот труд; имунитетско право на делегатите на 
собранијата на општествено-по^итичките заедници 
и други лица; народната одбрана според Уставот; 
концепцијата и структурата на општонародната 
одбрана во новиот уставен систем; Претседателство 
на СФРЈ; општи карактеристики на федера-
цијата како општествено-политичка заедница и 
нејзините функции; општи права и должности на 
федерацијата; посебни односи на федерацијата и 
на републиките и на другите опШтествено-поли-
тички заедници (односите во областа на законодав-
ството и видовите на сојузните закони); Сојузниот 
извршен совет според Уставот'на СФРЈ (положба 
— состав — надлежност); сојузна управа (функци-
ја-структура-одговорност); делегатскиот систем ка-
ко уставна категорија; начела врз кои СФРЈ ги 
заснова своите меѓународни односи; работни тела 
во Собранието на СРМ; Извршен совет на Собра-
нието на СРМ (положба, надлежност, состав, избор 
и неговиот однос со Собранието на СР Македонија 
и неговата одговорност); самостоен личен труд со 
средствата во сопственост на граѓани; постапката 
за донесување на закони и на други општи акти; 
СКЈ, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ 
на Југославија и синдикатите, според начелата на 
Уставот на СФРЈ; Собранието на општините (сос-
тав, начин на избор и надлежност); самоуправува-
ње во самоуправните интересни заедници; основи 
на југословенскиот пазар и неговото обезбедување 
од страна на републиките и покраините; референ-
дум; Собрание на СРМ (поим, и надлежност); оп-
штествена заштита на самоуправните права и на 
општествената сопственост; уставност и закони-
тост; состав, избор и надлежност на соборите на 
Собранието на СРМ; Собранието на СФРЈ — оп-
шти карактеристики (положба и надлежност); пра-
ва на припадниците на другите народи на Југо-
славија и рамноправност на народите (според Ус-
тавот на СРМ); Претседателство на СРМ (на ре-
публиката); вршење на јавни овластувања, одго-
ворност на нивните носители, општествен надзор 
И-јавност во работата (член 169, 170—173 од Уста-
вот на СРМ); делокруг на работа на Собранието 
на СРМ; сојузни закони; Собранието на СРМ и не-
говите собори; општествена заштита на самоуп-
равните права и општествената сопственост (обли-
ци и м е р к а н а општествената заштита — член 616 
-^635 од ЗЗТ); надзор на законитоста на работата 
на организацијата на здружениот труд (член 641 
—646 од ЗЗТ); положба на работните луѓе во оп-
штествено-политичкиот систем; самостојност и не-
зависност на судовите; избор, реизбор и разрешу-
вање на судиите; организација на. јавното обвини-
телство; извршни совети ца собранијата на оп-
штините; акти на собрани јата; и извршните сове-
ти; закони и нивниот карактер (според Уставот 
на СРМ); самоуправна работничка контрола; одго-
ворност за вршењето на самоуправните функции; 
измена на Уставот на СРМ и давање согласност 
за измена на Уставот на СФРЈ; организација и 
надлежност на судовите од општа надлежност; ад-
вокатура и други видови на правна помош; са-
моуправни интересни заедници; сојузен суд; са-
моуправни судови — суд на здружениот труд; во-
ените судови (положба — улога — систем); оп-
штествен правобранител на самоуправувањето; Вр-
ховен суд на Македонија; Уставен суд на Македо-
нија (надлежност, организација и поведување на 

Републички секретар 
за правосудство, 

Никола, Бабулевски, е. р. 
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постапка); права на припадниците на другите на-
роди на Југославија и рамноправност на наро-
дите (според Уставот на СРМ); содржина на ста-
тутите на собранијата на општините и на органи-
зациите на здружениот труд; републичка управа 
— според Уставот на СРМ; донесување на акти во 
Соборот на републиките и покраините во соглас-
ност со собранијата на'републиките и на автоном-
ните покраини; јавно правобранителство {органи-
зација и надлежност). 

II 

Кривично право (материјално и процесно) 

Кривични закони: сојузни, републички и по-
краински, сооднос и структура; кривични санкции 
спрема малолетници и нивна цел; заштитна функ-
ција на југословенското кривично законодавство; 
видови на воспитни мерки и избор на воспитната 
мерка, законитост во определувањето на кривич-
ните дела и пропишувањето на кривични санкции 
и задолжителна примена на поблаг кривичен за-
кон; казнување на постари малолетници и казна-
та малолетнички затвор; кривично дело — поим; 
изрекување на воспитни мерки и малолетнички 
затвор за кривични дела во стек; основи што го 
исклучуваат постоењето на кривично дело; изре-
кување на кривични санкции на полнолетни ли-
ца за дела што ги сториле како малолетници; 
кривична одговорност — елементи; изрекување на 
воспитни мерки на помлади полнолетни лица; пре-
сметливост; одземање на имотната корист приба-
вена со кривично дело; умисла; правни последици 
на осудата; небрежност; рехабилитација и преста-
нување на мерките на 'безбедност и на правните 
последици на осудата врз основа на судска одлу-
ка; одговорност за потешка последица; бришење 
на осудата; заблуда; давање на податоци од каз-
нената евиденција; подготвување и обид на кри-
вично дело и доброволно откажување; застареност 
на кривичното гонење, тек и прекин, сооучес-
ништвото во кривично дело; застареност на извр-
шувањето на казната, тек и прекин; граници на 
кривичната одговорност и на казнивоста на сооу-
чесниците; застареност на извршувањето на спо-
редните казни и на мерките на безбедност; кри-
вична одговорност и казнивост на организатори 
на злосторнички здруженија; амнестија и помилу-
вање и нивно дејство врз правата на трети лица; 
посебни одредби за кривичната одговорност за 
кривични дела сторени преку печат и други сред-
ства за јавно информирање и комуницирање; ва-
жење на југословенското кривично законодавство 
според местото на извршување на кривичното де-
ло; начин, време и место на извршување на кри-
вичното дело; значење на изразите во кривични-
от закон; кривични санкции и нивна општа цел; 
важење на републичкиот и покраинскиот криви-
чен закон според местото на извршување на кри-
вично дело; цел на казнувањето, видови казни и 
услови за нивно изрекување; посебни услови за 
гонење; смртна казна; заштитен надзор кај услов-
ната осуда; казна затвор; обврски кај заштитниот 
надзор; парична казна; укор и упатување во дис-
циплински центар за ^малолетници; конфискација 
на имотот; засилен надзор од страна на родители-
те, посвоителот или старателот; ублажување и гра-
ници на ублажувањето на казната; засилен над-
зор во друго семејство; ослободување од казна и 
посебна основа за ослободување од казна; засилен 
надзор од страна на социјалниот орган; поставува-
ње на казната во случај на повеќекратен повтор-
н и ^ посебни обврски кон мерката засилен надзор; 
особено тежок случај; упатување во воспитна ус-
танова и воспитно-поправен дом; стек на кривич-
ни дела; упатување во посебна установа за леку-
вање и оспособување на малолетници; одмерување 
на казна на осудено лице; запирање на извршува-
њето, измена на • одлуката за воспитните мерки и 

повторно одлучување за воспитните мерки; услов-
на осуда — поим и цел; примена на мерки на без-
бедност спрема малолетници; услови за изрекува-
ње на условна осуда; положба на осудените лица; 
отповикување на условна осуда; извршување на 
смртна казна, парична казна и конфискација на 
имотот; условна осуда со заштитен надзор; извр-
шување на казната затвор; судска опомена — поим 
и ц^л; казнено-поправни установи — видови, ос-
новање и распоред; цел на мерките на безбедност 
и видови; условен отпуст; изрекување на мерка на 
безбедност; отповикување на условниот отпуст; за-
должително психијатриско лекување и чување во 
здравствена установа и на слобода; одлагање на из-
вршувањето на казната затвор; одбележоци на 
кривичното дело; задолжително лекување на ал-
кохоличари и наркомани и одземање на предмети; 
толкување на кривичниот закон; забрана на вр-
шење на професија, дејност или должност; забра-
на на јавно истапување и протерување на странец 
од земјата; извршување на заводските мерки; ва-
жење на посебните кривично-правни одредби за 
малолетници и однос на овие одредби предвидени 
во сојузен, републички и покраински закон; извр-
шување на мерката на безбедност; убиство; при-
вилегирани облици на убиство; тешка и лесна те-
лесна повреда; кривични дела против слободите и 
правата на човекот ќ граѓанинот и анализа на 
едно кривично дело; кривични дела против само-
управувањето и анализа на едно кривично дело; 
кривични дела против работните односи — анализа 
на кривично дело повреда на правата од работен 
однос; клевета, навреда; кривични дела повреда 
на угледот на државата според К З на СФРЈ и КЗ 
на СЕМ; кривични дела против достоинството на 
личноста и моралот — анализа на кривичното де-
ло силување и присилување на обљуба; обљуба 
над немоќно лице и обљуба и противприроден блуд 
со малолетно лице; кривични дела против бракот и 
семејството — анализа на кривично дело вонбра-
чен живот со малолетно лице; кривични дела про-
тив здравјето на луѓето — анализа на кривично 
дело загрозување на човековата околина; кривич-
ни дела против стопанството — анализа на кри-
вично дело несовесна работа во стопанството; зло-
употреба на овластувањата во стопанството; недоз-
волена трговија; даночно затајување; кривични де-
ла кражби — видови, елементи; разбојничка краж-
ба и разбојништво и нивни тешки случаи; измама 
и измама во службата; грабеж и грабеж во служ-
бата; присилба и грабнување; изнуда и уцена; кри-
вични дела против службената должност. Анализа 
на кривично дело злоупотреба на службената по-
ложба; проневера и послужувале; примање и да-
вање поткуп; фалсификување на исправа и фал-
сификување на јавна исправа; кривични дела про-
тив правосудството и анализа на кривично дело 
непријавување на кредитно дело или сторител; 
кривични дела против јавниот ред и правниот сооб-
раќај и анализа на кривично дело насилничко од-
несување; непријателска пропаганда и ширење на 
лажни вести; спречување И напад на службено 
лице во вршење на службено дејство односно ра-
боти на безбедноста; кривични дела против оп-
штата сигурност на луѓето и имотот и анализа на 
едно кривично дело; кривични дела против без-
бедноста на луѓето и имотот во сообраќајот; загро-
зување на безбедноста на сообраќајот и загрозу-
вање поради замаеност; тешки дела против без-
бедноста на луѓето и имотот во сообраќајот; кри-
вични дела против основите на социјалистичкото 
самоуправно општествено уредување и безбедност 
на земјата — анализа на кривично дело контра-
револуционерно загрозување; шпионажа и одава-
ње на државна тајна; здружување заради непри-
јателска дејност; кривични дела против човечнос-
та и меѓународното, право и анализа на едно кри-
вично дело; кривични дела против стопанството 
и единството на југословенскиот пазар и анализа 
на едно кривично дело; криви*#!и д^ла против 
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службената должност на службените лица во со-
јузните органи и анализа на едно кривично, дело; 
кривични дела против вооружените сили на СФРЈ 
и анализа на едно кривично дело. 

Основни начела на кривичната постапка; мер-
ки за обезбедување присуство на обвинетиот и за 
успешно водење на кривичната постапка; жалба 
на пресуда на првостепен суд; стварна надлеж-
ност и состав на судот; покана и доведување; ос-
нови поради кои може да се побива пресудата; 
месна надлежност; ветување на обвинетиот дека 
нема да го напушти престојувалиштето и гаранци-
ја; постапка по жалба; спојување и раздвојување 
на постапката; притвор; граници на испитување 
на првостепена пресуда; последици од ненадлеж-
носта и судир на надлежноста; постапка со при-
творениците; одлука на второстепениот суд по 
жалба; изземање; претресување на стан и лице; 
жалба на решение; јавен обвинител; привремено 
одземање на предмети; повторување на кривична 
постапка; оштетен и приватен тужител; постапу-
вање со сомнителни предмети; вонредно ублажу-
вање на казна; бранител; испитување на обвине-
тиот; барање за заштита на законитоста; поднесоци и 
записници; сослушување на сведоци; барање за вон-
редно преиспитување на правосилна пресуда; рокови; 
увид; скратена постапка; трошоци на кривичната 
постапка; вештачење; посебни одредби за изреку-
вање на судска опомена; имотноправни барања; 
обвинителен акт; постапка спрема малолетници — 
основни елементи; донесување и соопштување на 
одлуките; приговор против обвинителниот акт; сос-
тав на судот на малолетници; доставување писмена 
и разгледување списи; подготовки за главен прет-
рес; поведување на постапка спрема малолетник; 
извршување на одлуките; јавност на главниот пре-
трес; подготвителна постапка спрема малолетник; 
значење на законските изрази; раководење со 
главниот претрес; постапка пред советот за мало-
летници; кривична пријава; претпоставка за одр-
жување на главниот претрес; правни лекови во 
постапката спрема малолетници; истрага; одлага-
ње и прекинување на главниот претрес; постапка 
за примена на мерките на безбедност; начело на 
контрадикторност и акузаторност; записник за 
главниот претрес; постапка за одземање на имот-
ната корист; начело на легалитет и опортуност; 
почеток на главниот претрес и испитување на об-
винетиот на главниот претрес; постапка за отпови-
кување на условната осуда; начело на официјал-
ност и исклучоците од него; измени и проширува-
ње на обвинението; постапка за донесување од-
лука за бришење на осудата или за престанување 
на мерките на безбедност и на правните последи-
ци на осудата; овластување на органот за внат-
решни работи во предкривичната постапка;- реч на 
странките; постапка за давање меѓународна прав-
на помош; доверување на истражни дејствија на 
органот за внатрешни работи во текот на истра-
гата; изрекување на пресуда; постапка за издава-
ње на обвинети и осудени лица; лишување од сло-
бода и определување на притвор од страна на ор-
ганот за внатрешни работи; видови на пресуди; 
постапка за надоместок на штета; рехабилитација 
и за остварување на другите права на лица неоп-
равдано осудени и неосновано лишени од слобода; 
продолжување на притворот; објавување на пре-
судата; постапка за издавање потерници и објава; 
работи за кои одлучува советот вон главен прет-
рес и негови овластувања; запирање и прекинува-
ње на истрагата; надзор на судот над спроведува-
њето на мерките и запирање на извршувањето и 
измена на одлуката за воспитните мерки; доказна 
постапка на главниот претрес; задолжителна кон-
трола на обвинението; суштествена повреда на од-
редбите на кривичната постапка; одлуки на јав-
ниот обвинител по кривичната пријава; права на 
странките во истрагата; процесни одредби од над-

лежност на Републиката предвидени во Законот 
за редовните судови и Законот за јавното обвини-
телство. 

III 

Граѓанско право (материјално и процесно) 

Општествена сопственост врз земјоделско зем-
јиште; содржина на општествената сопственост врз 
градежното земјиште; содржина на општествената 
сопственост врз шумското земјиште и шумите; 
судската практика како извор на граѓанското пра-
во; хипотека; стварите како објект на граѓанското 
право; содржина на општествената сопственост врз 
станбените згради и становите; поделба на с в а -
рите; национализација; експропријација; заштита 
на правото на сопственост; стварни службености; 
деривативно прибавување на правото на сопстве-
ност; лични службености; непостоеќи и апсолутно 
ништовни правни дела; релативно ништовни прав-
ни дела; прибавување и престанок на правото на 
службеност; залога (обем, видови и карактерис-
тики); рачна залога (залога на подвижни ствари); 
договор за користење на стан; права на носителот 
на станарско право; обврски на носителот на ста-
нарско право; здобивање на станарско право; 
аграрна реформа; деликтна способност на физич-
ките лица; граѓанско-правна способност на физич-
ките лица; наоѓање скриено богатство и изгубена 
ствар; отказ на договор за користење на стан; де-
ликтна способност на правните лица; атрибути 
на физичките лица; деловна способност на прав-
ните лица; деловна способност на физичките лица; 
форма на правните дела; престанок на правото на 
сопственост; владение (посед); тапија и таписки 
книги; создавање на нова ствар; права и обврски 
на сопственик на семејна станбена зграда; арон-
дација и комасација; одржувачка, окупација, узур-
пација и прибавување од несопственик; важност 
на граѓанските закони; обичајот како извор на 
граѓанското право; човечките дејствија како објек-
ти на граѓанското право; човечките добродетели 
како објект на граѓанското право; човечките инте-
лектуални творби како објект на граѓанското пра-
во; градење на туѓо земјиште; етажна сопственост; 
права на поранешниот сопственик на градежното 
земјиште; земјишните книги и катастарот на зем-
јиштето; правото на сопственост на згради и де-
ловни простории; правни дела (поим и видови); 
стекнување на општествена сопственост; надомес-
ток за експроприран имот; застареност; заедничка 
сопственост; оригинерно и деривативно прибавува-
ње на права; вршење и заштита на правата; зас-
тапништво; услов, рок и модус; правни лица; со-
седско право; сосопственост; заштита на владение-
то; заштита на општествената сопственост и на 
правата врз предметите врз општествена сопстве-
ност. 

Поим и видови на договори; елементи на до-, 
говорот; договор за закуп на деловни згради и 
простории; општи начелу за одговорност за на-
доместок на штета; надоместок на материјална 
штета; општи услови за постоење субјективна од-
говорност за надоместок на штета; одговорност за 
штета од опасни ствари и опасни дејности; дого-
вор за продажба на недвижности; неосновано збо-
гатување (поим и видови); договор за размена; об-
лигациони односи и самоуправните спогодби; до-
говор за дело; договор за остава; договор за заем; 
договор за продажба; првенствено право при ку-
пување на недвижност; промет со земјиште, згради 
и посебни делови од згради; договор за ортаклук; 
договорна одговорност за надоместок на штета; 
основни начела при засновање на облигационо 
— правни односи; неповикано вршење на туѓи 
работи; органи надлежни за донесување на одлука 
за надоместок на причинета штета; одговорност 
за друг при надоместок на штета; ништовни до-
говори; рушливи договори; страни во облигационо 
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— правните односи од кои произлегува одговорност 
за причинетата штета; побивање на договорите; 
прекумерно оштетување; престанок на договорот , 
за закуп на деловни згради и просторни; преста-
нување на договорите со раскинување; одговорност 
за недостатоци (правни и физички недостатоци); 
престанување на облигациониот однос по сила на 
законот; престанување на облигациониот однос со 
протек на време; престанување на постоењето на 
страните на облигациониот однос; престанување 
на облигациониот однос поради неможност да се 
изврши обврската; престанување на облигациониот 
однос со исполнување; узанси; компензација; ка-
пара; новација; еднострано раскинување ни дого-
ворот; поим и видови на облигационите односи; 
надоместок на штета поради смрт; виша сила и 
случај во облигационо-правните односи; застаре-
ност на парични побарувања; промет со недвиж-
ности во граѓанската постапка; штета како пос-
ледица од телесна повреда; простување на долг; 
надоместок на штета (поим и видови); раскинува-
ње и измена на договорите заради изменети окол-
ности; надоместок на нематеријална штета; затез-
на камата; побивање на должниковите правни деј-
ствија; право на задржување; застој на застарува-
њето; прекин на застарувањето; договорна камата. 

Брачниот другар како наследник; форми на 
тестамент; трет наследен ред; законски наследни-
ци; прв наследен ред; отстапување и распределба 
на имотот за време на животот; втор наследен 
ред, содржина на тестаментот; делба на наслед-
ство; услови за полноважност на тестаментот; здо-
бивање со оставина и откажување од наследство; 
легати; отповикување на тестамент; отварање на 
наследство; договор за доживотна издршка; из-
вршители на тестаментот; договор за наследува-
ње и за идно наследство или легат; одговорност 
на наследникот за долговите на оставителот; пос-
военици како наследници; исклучување на други-
те наследници од наследство и лишување од нуж-
ниот дел во корист на потомците; отворање на 
наследство и способност за наследување; пресме-
тување на нужниот и расположливиот дел; отпо-
викување на тестамент; примање и откажување 
од наследство; постапка со оставина кота наслед-
ниците се непознати и кога е непознато престоју-
валиштето. 

Форма на склучување на брак; услови за' 
склучување на брак; односи меѓу брачните друга-
ри; развод на бракот; неважност на бракот; ста-
рател; старател за посебни случаи; засновање на 
посвојувањето; засновање на односич меѓу роди-
тели и деца; права и должности на родителите 
и децата и на блиските роднини; вршење на ро-
дителските права и должности; права и должнос-
ти на посвоителот д посвоеникот; престанок на 
посвојувањето; орган на старателство; старател-
ство на лицата лишени од деловна способност; 
престанок и продолжување на родителски права; 
оспорување и утврдување на мајчинство; последи-
ци од развод на брак врз брачните другари; пос-
ледици од развод на брак спрема децата; преста-
нок на бракот; оспорување и утврдување на тат-
ковство. 

Стварна надлежност на судовите во процесната 
постапка; припремно рочиште и одговор на тужба; 
странки и нивните застапници; причини поради 
кои пресудата може да се побива со жалба; пол-
номошници; одлуки на второстепениот суд по жал-
ба и изземање; пресуди (поим, содржина и видови); 
надлежност во споровите за недвижност и поради 
смеќавање на посед; повторување на постапката; 
тужба (поим и содржина); барање за заштита на 
законитоста; јавност на главната расправа; сопро-
цесништво; преиначување на тужба; постапка во 
споровите за смеќавање на посед; надлежност во 
споровите за законско издржување; пресуда пора-
ди изостанок; рокови и рочишта; постапка во спо-
ровите во мала вредност; враќање во поранешна 
состојба; доставување во процесната постапка; за-

мешувач во процесната постапка; дополнителна 
пресуда; повлекување на тужба; жалба (поим и 
содржина); противтужба; мандатна тужба; ослобо-, 
дување од плаќање трошоци во постапката; бара-
ње за вонредно преиспитување на правосилна од-
лука пред Сојузниот суд; тужба за утврдување; 
постапка во брачните спорови; мирување на пос-
тапката; меѓупресуда; посебна месна надлежност 
во споровите за надоместок на штета; делумна 
пресуда; ревизија; општа месна надлежност; суд-
ско порамнување; трошоци во процесната постап-
ка; писмена изработка и достава на пресуда; над-
лежност и состав на судот; докази и изведување 
на докази — општи одредби; утврдување на вред-
носта на предметот на спорот; поднесоци; над-
лежност на сопроцесниците; увид; надлежност спо-
ред местото во кое се наоѓа деловната единица 
на правното лице; исправи; постапка по жалба; 
сведоци; записници; вештаци; донесување на од-
лука; сослушување на странки; доставници; пре-
кин на процесната постапка; обезбедување на про-
цесни трошоци; известување на трети лица за про-
цесот; правна помош; именување на претходник; 
надлежност во брачни спорови; јазикот во пос-
тапката; обезбедување на докази; надлежност во 
споровите за утврдување или оспорување на тат-
ковство или мајчинство; тек на главната расправа; 
донесување Н објавување на пресуда; надлежност 
во споровите од наследноправните односи; раково-
дење со главната расправа; правосилност на пре-
судата; надлежност во споровите од работни од-
носи; одржување на редот на главната расправа; 
пресуда поради признание; подготвување на глав-
на расправа; жалба против решение; правни ле-
кови против решение за времена мерка; претход-
но испитување на тужба; определување на месна 
надлежност од страна на повисокиот суд, зака-
жување на рочиште за главна расправа; сџогодба 
за месна надлежност; преправање на пресуда; 
трошоци во постапката за обезбедување на дока-
зи; решение во процесната постапка; постоење на 
процес; граници на испитување првостепена пре-
суда; учество на јавниот обвинител во процесната 
постапка; судир на надлежности; признавање и 
извршување на странска судска одлука; утврду-
вање вредност на спорот за определување на надо-
месток; договорна месна надлежност; меродавно 
право при решавање судири на законите и над-
лежност во статусните, семејните и наследните од-
носи. 

Начела во вонпроцесната постапка; лишување 
од деловна способност и прогласување на лица за 
деловно способни; прогласување на исчезнати ли-
ца за умрени и докажување на смрт; оставински 
суд; постапка со тестаментот по смртта на остави-
телот; уредување на меѓи; делба на заедничка 
ствар или имот; прогласување на дете за родено 
во брак; давање дозвола за склучување на брак; 
решение за наследување и легат; постапка на ос-
тавинскиот суд по .приемот на <*мртовницата; нас-
ледноправно барање по правосилноста на решение-
то за наследување; заверка на потписи, ракописи, 
преписи и преводи; утврдување на надоместок 
за- експроприран имот.; лишување од вршење на 
родителски права и враќање на вршењето на ро-
дителските права; постапка за поништување на 
исправа; продолжување и престанок на родител-
ските права и должности по полнолетството; прав-
ни лекови во вонпроцесната постапка; упис на 
правото во јавната книга; субјекти во вонпроцес-
ната постапка; случаи кога не се расправа оста-
вината; постапка за раскинување на заедницата; 
постапка по повод задржувањево здравствена ор-
ганизација за лекување на душевно болни лица; 
упатување на спор во оставинска постапка; сос-; 
тавување и потврдување на исправи во судот; рас-
правање на оставината и надлежност; смртовница, 
попис и процена на оставината; уредување на од-
носите меѓу етажните сопственици; судски депо-
зити, 
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Извршни исправи — наслови; начела на изврш-
ната постапка; надлежност во извршната постапка; 
дозвола за извршување; правни лекови во изврш-
ната постапка; субјекти во извршната постапка; 
противизвршување; запирање на извршувањето; 
одлагање на извршувањето; одлагање и прекин на 
извршувањето по барање на јавниот обвинител; 
извршување заради остварување на непарични по-
барувања; испразнување и предавање на недвиж-
ности; обврски на чинење (работа), трпење или 
нечинење како облици на извршување; извршу-
вање заради делба на ствари; извршување со да-
вање изјава на волја; привремени мерки за обез-
бедување парично побарување; извршување за-
ради наплата на парично побарување; извршување 
врз општествени средства заради наплата на па-
рично побарување; извршување врз недвижности; 
враќање на работник на работа; судски пенали; 
привремени мерки за обезбедување на парично по-
барување; признавање на странски судски одлуки; 
дозвола за извршување на странски судски од-
луки. 

IV 

Стопанско право 

Организација на здружениот труд; услови и 
начин на основање на РО; конституирање на РО; 
право и должност на работниците во организира-
њето на ООЗТ; организирање на ООЗТ; одговор-
ност на ОЗТ; престанување на ООЗТ; самоуправ-
ни спогодби; статут на ОЗТ, сложена организа-
ција на здружениот труд; работна заедница за вр-
шење на работи од заеднички интерес; фирма и 
назив, дејност и седиште на ОЗТ; застапување и 
преставување на ОЗТ; решавање на спорови меѓу 
ООЗТ; судски регистар; видови на упис во суд-
скиот регистар; издвојување на ООЗТ од составот 
на работната организација; надзор на законитоста 
на работата на ОЗТ; превземање привремени мер-
ки на општествена заштита; Здружување на зем-
јоделци; здружување на работни луѓе во занает-
чиски и други задруги; договор на организација 
на здружениот труд; деловна тајна; користење, 
управување и располагање со средствата на ОЗТ; 
органи на ООЗТ; органи на работната заедница; 
самоуправна работничка контрала; вложување 
средства од странски лица во домашни ОЗТ; сто-
пански комори; банкарски организации; склучу-
вање договори меѓу присутни странки и преку 
телефон, телеграми и телепринтер; посебни одред-
би во договорот (капар и одустаница); договор за 
продажба — форма и ризик; предмет и цена кај 
договорот за продажба; обврска на продавачот за 
предавање на ствари; одговорност на предавачот 
за материјални недостатоци на стварта; обврска 
на купувачот на преглед на стварта (видливи и 
невидливи недостатоци); право на купувачот во 
случај на материјални недостатоци; гаранција.за 
правилно функционирање на продадена ствар; од-
говорност на продавачот за правните недостатоци; 
обврски на купувачот; доцнеж на должникот; ка-
мата; договорив казна; деловно полномошно; тр-
говски патник; договор за посредување; договор 
за трговско застапништво; договор за комисион; 
договор за уекладиштување; договор за шпедиција; 
договор за превоз (обврска на пакување и надо-
месток за извршен превоз); договор за превоз во 
железнички сообраќај; договор за превоз во патен 
сообраќај; товарен лист; договор за осигурување 
— поим и склучување; обврски на осигуреникот, 
односно договорувачот на осигурувањето и осигу-
рувачот; траење, почеток на дејството на осигуру-
вањето и суброгација; договор за градење; договор 
за кредит; склучување на договор со пристапува-
ње; договор за алотман; договор за контрола нд 
стока и услуги; издавачки договор; акредитив; 
клиринг; хартија од вредност; начела на менич-

н о г право; битни елементи кај меницата; издава-
ње и облик на трасирана меница; сопствена мени-
ца; пренесување на меница; акцептирање на мени-
ца; менично емство; протест на меница; амортиза-
ција на меницата; чек (издавање и облик); корис-
ници на општествени средства ,и должничко-дове-
рителен однос по ЗОПКОС; инструменти за обез-
бедување на плаќање; чек по ЗОПКОС; неотпо-
виклив документарен акредитив по* ЗОПКОС; га-
ранција по ЗОПКОС; пред санација; услови и од-
лука за отворање на постапка за санација; сана-
циона програма; покривање на загуба во санаци-
оната постапка; основ за отворање на стечај и 
општи одредби на стечајот; предлог за покренува-
ње на стечајна постапка; присилно порамнување; 
отворање на стечај; органи на стечајната постапка; 
стечаен совет; стечаен управник; правни после-
дици од отворање на стечајната постапка; сте-
чајна маса; побивање на правните дела во сте-
чајната постапка; из лучни и раз лучни права во 
стечајната постапка; пријавување и испитување 
на пријавените побарувања и упатување на пар-
ница; заклучување на стечајната постапка; редов-
на ликвидација; надлежност на судовите по сто-
пански престапи; стопански престапи и одговор-
ност; стварна надлежност и состав на судот по 
стопански престап; казни и условна осуда за сто-
пански престапи; заштитни мерки од Законот за 
стопански престапи; претставник на празното ли-
це во постапката за стопански престапи; постапка 
пред првостепениот суд за стопански престапи; по-
стапка по правни лекови за стопански престапи; 
скратена постапка за стопански престапи; посебни 
постапки за стопански престапи; постапка во сто-
пански спорови; надлежност на Стопанскиот суд 
на СРМ; управно-сметководни спорови. 

V 

Трудово право 

Засновање на работен однос; засновање на ра-
ботен однос без објавување на оглас — конкурс; 
стекнување на својство на работник во здружени-
от труд; трансформација на работен однос од оп-
ределено на неопределено време; двојно својство 
на работник во здружениот труд — двоен работен 
однос; приправници; распоредување на работни-
ци; распределба на средствата за личен доход; 
утврдување на личен доход; вреднување на ра-
боти и работни задачи; загарантиран личен доход 
и надоместоци; утврдување на правата, обврските 
и одговорностите на работниците во работниот од-
нос; заштита на работник — жена, младинец, ин-
валид на трудот; заштита на правата на работни-
ците; уредување на заштитата при работа; оп^ 
штествена заштита на децата; основни права од 
социјална заштита; начела на дисциплинската 
постапка; материјална одговорност на работникот 
за штета причинета во работа; професионална ре-
хабилитација и вработување; именување на ин-
дивидуален работоводен орган; прекувремена ра-
бота; годишен одмор; колективен договор — рабо-
тен однос на работници на работа кај работода-
вачи; распределба на станови; распоредување на 
средствата, правата и обврските меѓу основните 
организации на здружениот труд; материјална од-
говорност на ООЗТ — надоместок на штета за-
ради повреда на правата на работникот; осигуру-
вање во случај на привремена невработеност; пра-
во на надоместок на личен доход по основ на 
здравствено осигурување; задолжителни видови на 
здравствена заштита; остварување и заштита на 
правата од здравствено осигурување; несреќа на 
работа и професионална болест: надоместок- на 
нематеријална штета поради повреда на работа: 
суспензија на работникот од работа: престанок на 
работниот однос; престанок на работниот однос 
по сила на ^конот; дисциплинска мерка — прес-
танок на работниот однос; право на старосна пен--' 
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зија; право на семејна пензија; право на инвалид-
ска пензија; самоуправно решавање на споровите 
во здружениот труд; карактеристики на самоуправ-
ниот спор; учесница во постапката пред судот на 
здружениот труд; уредување на спорни самоуп-
равни односи со судска одлука; испитување на 
законитоста на арбитражни одлуки. 

VI 

' Управно право 

Јавна исправа и уверение; повторување на . 
постапката во управна постапка; задолжителност на 
пресудата донесена во управен спор; спроведување 
на административното извршување; надлежност на 
судовите во управен спор; рокови во управната 
постапка и воведување управен спор; враќање во 
поранешна состојба во управната постапка; жалба 
и постапка на првостепениот орган во управната 
постапка; активна легитимација за покренување 
на управен спор; жалба и постапка на првостепе-
ниот и второстепениот орган по жалба во прекр-
шочна постапка; видови на решенија во управна-
та постапка; поништување и укинување на реше-
ние по право на надзор во управната постапка; 
основни начела на управната -постапка; постапка 
на првостепениот орган по жалба против решение 
донесена во управната постапка; управен спор — 
поим и цел; извршност, конечност и правосил-
ност на решенијата во управната постапка; скра-
тена постапка во прекршочната постапка; заста-
пување на странки во управната постапка; служ-
бено лице овластено за водење на управната пос-
тапка и за решавање; поведување на постапка и 
барале на странките во управната постапка; доказ-
ни средства во прекршочната постапка; барање за 
судска заштита во прекршочната постапка; извр-
т у в а њ е на решение на организации што решаваат 
вр управната постапка; претходно прашање во 
управната постапка; сложени решенија; казни и 
казнување за прекршоци (видови казни — одмеру-
вање на казната — ублажување); рок за издавање 
нк решение; јавни собири и јавни приредби; ос-
новни начела на прекршочната постапка; поведу-
вање и тек на прекршочната постапка; пријавува-
ње на живеалиштето и престојувалиштето на гра-
ѓаните; нострификација на ДИПЛОМУ! стекнати во 
странство; видови на матични книги и постапка 
(според Законот за матичните книги); самоуправни 
права, обврски и одговорности на работниците во 
работните заедници на органите на управата; вон-
редни правни средства во прекршочната постапка 
— повторување на постапката; престанок на др-
жавјанството; видови на-инспекции со посебен ос-
врт на пазарната инспекција и нивните надлеж-
ности; основи на одземање на патни исправи на 
југословенски државјани; наплата на паричната 
казна на самото место; функции на органите на 
управата (со посебен осврт на органите за вна-
трешни работи); посебни управни постапки; упра-
вен акт; доставување во управната постапка; туж-
ба во случај кога управниот акт не е донесен; 
битни повреди на одредбите на прекршочната пос-
тапка; претресување на стан и лица во прекршоч-
ната постапка; возачка дозвола — постапка; ре-
шавање на второстепениот орган по жалба во уп-
равната постапка; одговорност и казнување на ма-
лолетници во прекршочната постапка; заштитни 
мерки во прекршочната постапка — видови; надо-
месток за експропријација (висина на надоместокот 
и постапка за определување на надоместокот); 
здружение на граѓаните (според Законот за здру-
женијата на граѓаните); административен пренос 
на правото на користење или други права на не-
движности во општествената сопственост со цел 
за изградба; сојузни органи на управата (видови, 
надлежност); решение во прекршочната постапка 
за казнување на обвинетиот — содржина — член 

171, 174; акти на управата (правни акти и нивната 
поделба); јавност во управната постапка; извршу-
вање на решението за прекршок; решение за за-
пирање на прекршочната постапка (член 172); ко-
га се донесува; органи на управата на општинските 
собранија, странка во управната постапка; мерки 
за обезбедување присуство на обвинетиот и за ус-
пешно водење на прекршочната постапка (повику-
вање, доведување, гаранција — задржување); ор-
гани и службени лица во управната постапка; 
постапка по тужба во управен спор; управен спор 
(исклучување на управен спор и причини за на-
паѓање на управен акт); кога се должни органи-
зациите да постапуваат по одредбите на ЗУП; при-
чини за поништување на управен акт; легализа-
ција на исправи во меѓународниот правен сооб-
раќај ; надоместок на штета поради неоправдано 
казнување (член 214—216); извршување на право-
силната пресуда донесена во управен спор; извр-
шување на непарични побарувања, извршување 
поради обезбедување и предвремен заклучок по 
ЗОУП. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на неговото објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 0301-765 
9 јули 1982 година 

Скопје 
Републички секретар 

за правосудство, 
Никола Барлевски, е. р. 

459. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 
20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, по јавната расправа одр-
жана на 19 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Советот на Цен-
тралното основно училиште „Моша Пијаде" во 
Радовиш за оценување уставноста и законитоста 
на Решението број 02-1517, донесено од Собранието 
на општината Радовиш на седницата од 29 де-
кември 1981 година. 

2. СЕ УКИНУВА Решението, број 02-1677, до-
несено од Собранието на општината Радовиш на 
седницата од 27 декември 1979 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", во „Службен гласник на општината 
Радовиш" и во Централното основно училиште 
„Моша Пијаде" во Радовиш на начинот предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Советот на Централното основно училиште 
„Моша Пијаде" во Радовиш пред Уставниот суд на 
Македонија поведе постапка за оценување устав-
носта на актот означен во точката 1 на оваа од-
лука, со која е укинато Решението за давање 
согласност на одредбите на Статутот на Централ-
ното основно училиште „Моша Пијаде" во Радо-
виш, донесен од работниците во училиштето со 
референдум на 1 ноември 1979 година, што се 
однесуваат на колегијалниот работоводен орган. 
Постапката беше поведена затоа што собранието 
на општината не било овластено да ја повлече 
дадената согласност на одредбите од самоуправ-
ниот општ акт на училиштето. 

5. Во одговор на наводите од предлогот и на 
јавната расправа претставникот на Собранието на 
општината Радовиш, истакна мислење според кое 
собранието било овластено да дава согласност за 
именување на лице за директор на основното учи-
лиште, па, според тоа, било овластено да дава 

\ 
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согласност и на одредбите од статутот што се од-
несуваат на овој орган во училиштето. Понатаму, 
тој истакна дека во правниот поредок, во перио-
дот 1977—1981 година, едновремено постоеле и ре-
шението со кое била дадена согласност на стату-
тот во кој било предвидено со училиштето да ра-
ководи директор, и решението, со кое била дадена 
согласност на Одлуката за измените и дополнува-
њата на одредбите од статутот со кој во училиш-
тето се образува колегијален работоводен орган. 
Поради тоа, собранието требало да укине едно од 
двете постојни решенија, па се одлучило да го 
укине решението со кое е дадена согласност во 
училиштето да се образува колегијален работово-

* ден орган. 
6. Во текот на постапката и на јавната рас-

права, Судов утврди дека работниците во училиш-
тето на 1 ноември 1979 година со референдум ја 
усвоиле означената Одлука за измени и дополну-
вања на статутот, според која, во училиштето, 
наместо индивидуален, се образува колегијален ра-
ботоводен орган. На овие измени и дополнувања 
Собранието на општината Радовиш, со Решението 
бр. 02-1677 од 27 декември 1979 година, дало сог-
ласност. Вака образуваниот колегијален работово-
ден орган, со мандат од две години, постоел до 
крајот на 1981 година. На 29 декември 1981 година 
собранието на општината со Решението бр. 02-1517, 
го укинало решението за давање согласност на 
одредбите од статутот на училиштето кои се одне-
суваат на колегијалниот работоводен орган и да-
ло сугестија статутот да се дополни со одредби 
кои ќе се однесуваат на индивидуалниот работово-
ден орган. Ова од причина што собранието на оп-
штината сметало дека некои одредби од измените 
и дополнувањата на статутот не биле во соглас-
ност со Уставот и законот и дека образување на 
колегијален работоводен орган во основно учи-
лиште не било во согласност со Законот за основ-
ното воспитание и образование. 

Разгледувајќи ги измените и дополнувањата 
на статутот, Судов утврди дека неговиот член 106 
е изменет така, што наместо директор како инди-
видуален работоводен орган е предвиден колеги-
јален работоводен орган, кој го именува советот 
на училиштето врз основа на јавен конкурс по 
предлог на конкурсна комисија, а во согласност 
со Собранието на општината Радовиш. Според из-
менетиот член НО од статутот колегијалниот ра-
ботоводен орган се именува на две години. Со из-
мените и дополнувањата исто така е предвидено 
дека советот на училиштето од редот на колеги-
јалниот работоводен орган избира претседател на 
тој орган со мандат од една учебна година. И* на 
крајот, со измените е предвидено, по истекот на 
мандатот исто лице да може да биде именувано 
по втор пат за член на колегијалниот работоводен 
орган во иста постапка. 

7. Според ставот 1 на член 50 од Уставот на 
ОР Македонија со закон може да се утврди дека 
се од посебен општествен интерес, определени деј-
ности или работи на организациите на здруже-
ниот труд што вршат општествени дејности и да 
се уреди начинот на остварувањето на посебниот 
општествен интерес и остварувањето на самоуп-
равните права на работниците во согласност со 
тој интерес. Членот 51 од Уставот на СР Македо-
нија предвидува дека посебниот општествен инте-
рес во вршењето на овие дејности т:е обезбедува, 
покрај другото, со учество на претставници на оп-
штината и на општествено-политичките организа-
ции во именувањето и разрешувањето на работо-
водниот орган. Со закон, а во согласност со Уста-
вот, собранијата на општините можат да бидат ов-
ластени да даваат согласност на одредбите од 
статутот на организацијата на здружениот труд 
што ^рши дејност од посебен општествен интерес 
кога тие одредби се од значење за остварување на 
посебниот општествен интерес во вршењето на тие 

дејности. Меѓутоа, на работниците во овие орга-
низации на здружениот труд, според оваа одредба 
од Уставот, не можат да им се ограничат другите 
со Устав загарантирани права што се однесуваат, 
меѓу другото, и на уредувањето на меѓусебните 
односи во работата. 

Понатаму, според членот 122 од Законот за 
основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 11/76), на одредбите од ста-
тутот на основното училиште во кој се уредуваат 
правата и обврските на учениците и учеството на 
претставниците на општествената заедница во са-
моуправувањето согласност дава собранието на оп-
штината на чие подрачје е седиштето на основното 
училиште. 

Од друга страна, според -ставот 2 на член 122 
од Уставот на СР Македонија индивидуалниот ра-
ботоводен орган се именува врз основа на јавен 
конкурс, по предлог на конкурсна комисија. Во 
ставот 3 на овој член е предвидено дека со закон 
можат да се уредат условите и начинот на обра^ 
зување на колегијалниот работоводен орган и ус-
ловите и начинот на именување на членовите на 
тој орган, додека според ставот 4 од истиот член, 
мандатот на индивидуалниот работоводен орган и 
на членовите на колегијалниот работоводен орган 
трае најдолго четири години. По истекот на ман-
датот тие можат повторно да бидат именувани на 
истата функција на начин пропишан со закон. 
Со закон, според ставот 6 на истиот член од Ус-
тавот на СР Македонија, можат да се пропишат 
посебни услови и начин на именување и разре-
шување и посебни права и должности на работо-
водниот орган во организациите на здружениот 
труд што вршат дејност односно работи од по-
себен општествен интерес. 

Според ставот 1 на член 503 од Законот за 
здружениот труд, во основната организација пос-
тои работоводен орган како индивидуален или како 
колегијален работбводен орган. Според ставот 2 
на член 504 од овој закон, индивидуалниот рабо-
товоден орган се именува врз основа на јавен кон-
курс, на предлог на конкурсната комисија, а спо-
ред ставот 1 на член 509, претседателот односно 
член на колегијалниот работоводен орган се име-
нува и разрешува на начинот и според постапката 
утврдени со законот и со статутот на основната 
организација за именување и разрешување на ин-
дивидуален работоводен орган на односната ос-
новна организација. Според членот 1 од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 4/77), пак, директорот на основ-
ното училиште врз основа на јавен конкурс го 
именува советот на училиштето по предлог на 
конкурсна комисија, а во согласност со собрание-
то на општината на чие подрачје се наоѓа седиш-
тето на училиштето. 

Кога собранието на општината, согласно Уста-
вот и законот е овластено да дава согласност на 
одредби од самоуправен општ акт и кога веќе дало 
таква согласност, Судот смета дека тоа не може да 
ја повлече дадената согласност. Ако собранието 
дошло до заклучок дека актот, на кој тоа дало 
согласност не е согласен со Уставот и со законот, 
тоа треба да поведе постапка за оценување на 
уставноста и законитоста, на тој акт пред надлеж-
ниот орган, а не да ја повлече претходно дадената 
согласност. 

Согласно означените уставни и законски од-
редби Судов смета дека овластувањата на собра-
нието на општината, во однос на самоуправните 
општи акти на организациите на здружениот труд, 
кои вршат работи од посебен општествен интерес, 
можат да бидат само во давање согласност на 
одредби од општ акт на организацијата на здру-
жениот труд која врши работи од посебен општес-
твен интерес и кога тие одредби односно општиот 
акт се од значење за остварување на посебниот 
општествен интерес, со тоа што овие овластувања 
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можат да се предвидат само во Закон, а во сог-
ласност со Уставот. Законот за основното воспи-
тание и образование во својот член 122, како и 
во членот 1 од Законот за измените и дополнува-
њата на означениот закон ги утврдил овластува-
њата на собранието на општината во однос на да-
вање согласност на самоуправни акти на работни-
ците во основното училиште. 

Од означените уставни и законски одредби 
произлегува дека собранието на општината е ов-
ластено да дава согласност на именувањето на 
работоводниот орган на основното училиште како 
основна организација на здружениот труд и дека 
тоа не е овластено да дава согласност на одред-
бите од статутот што се однесуваат на работовод-
ниот орган. Со оглед на тоа, Судов оцени дека 
решението на Собранието на општината Радовиш 
со кое е дадена согласност на работоводниот ор-
ган во училиштето, не е во согласност со членот 
51 од Уставот на СР Македонија и со ставот 1 на 
член 122 од Законот за основното воспитание и 
образование. 

Со оглед на изнесеното Судов одлучи да го 
одбие предлогот за оценување на уставноста и за-
конитоста на решението означено во точката 1, 
а по сопствена иницијатива да го укине решението 
означено во точката 2 на оваа одлука. 

У. бр. 141/82 
19 мај 1982 година 

Скопје \ 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

460. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија и чле-
нот 17,и 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по јавната расправа 
одржана на 25 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Решението, број 04-1-2955, донесено од Ко-

мисијата за разгледување статути и самоуправ-
ни спогодби на Собранието на општината Центар 
во Скопје ца седницата од 9 март 1982 година, во 
делот со кој не е дадена согласност на алинејата 
2 на став 1 на член 106 од Статутот на Работната 
организација за прикажување на филмови „Град-
ски кина" во Скопје, донесен со референдум на 
30 октомври 1981 година, и 

б) алинејата 2 на став 1 на член 106 од Ста-
тутот на Работната организација за прикажување 
на филмови „Градски кина" во Скопје, донесен 
со референдум на 30 октомври 1981 година, во 
делот во кој е предвидено дека кандидатот за из-
бор на индивидуален работоводен орган на озна-
чената организација на здружениот труд треба да 
има работно искуство во областа на кинематогра-
фијата. 

2. СЕ ОТФРЛА предлогот за оценување соглас-
носта на актот, означен под а) на точката 1 на 
оваа одлука, со членот 23 од Општествениот дого-
вор за остварување на кадровската политика во 
Општината Центар во Скопје. 

г3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", во „Службен гласник на град Скоп-
је" и во Работната организација за прикажување 
на филмови „Градски кина" во Скопје на начинот 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

4. Работната организација за прикажување на 
филмови „Градски кина" во .Скопје поведе постап-
ка пред Уставниот суд на Македонија за оценува-

ње уставноста и законитоста на актот означен под 
а) на точката 1 на оваа одлука. Постапката е по-
ведена затоа што со оспорениот акт е дадена 
согласност на одредби од статутот, означен под 
б) на точката 1 на оваа одлука, кои се однесу-
ваат на работите од посебен општествен интерес и 
за учеството на претставниците на општествената 
заедница, освен на алинејата 2 на став7 1 од член 
106, во која како услов за именување на индиви-
дуален работоводен орган е предвидено лицето да 
има искуство во областа на кинематографијата. 
Според наводите од предлогот, оспореното реше-
ние било во спротивност со членот 167, ставот 1 на 
член 168 и членот 179 од Законот за здружениот 
труд и не било во согласност со ставот 2 на член 
7 од Законот за работните односи и со ставот 1 
на член 9 од Законот за филмот затоа што го ог-
раничувало самоуправното право на работните лу-
ѓе да ги утврдат посебните услови за именување 
на индивидуален работоводен орган во означената 
организација на здружениот труд. Исто така, спо-
ред наводите од предлогот, оспореното решение не 
било во согласност и со членот 23 од Општестве-
ниот договор за остварување на кадровската по-
литика во Општината Центар во Скопје. 

5. Во одговорот на предлогот на Работната ор-
ганизација за прикажување на филмови .»Град-
ски кина" во Скопје за поведување постапка, во 
текот на постапката и на јавната расправа, прет-
ставникот на Собранието на општината Центар 
истакна дека се неосновани наводите во предло-
гот од причина што во ставот 1 на член 9 од 
Законот за филмот („Службен весник на СРМ" 
бр. 44/75), било утврдено, индивидуалниот работо-
воден орган на организацијата на здружениот труд 
од областа на филмот да се именува од редот на 
културните и другите општествени работници. Ра-
ботното искуство во областа на кинематографија-
та, како посебен услов ја стеснувал можноста за 
индивидуален работоводен орган да конкурира и 
поширок круг на кандидати од редот на култур-
ните и другите општествени работници. 

6. Во текот на постапката и на јавната рас-
права Судот утврди дека работниците во означе-
ната работна организација на 30 октомври 1981 
година, со референдум усвоиле Статут во чиј 
став 1 на член 106 е предвидено4 дека за дирек-
тор може да се именува лице од редот на кул-
турните и другите општествени работници кое, по-
крај општите услови пропишани со закон, треба 
да има висока стручна подготовка, пет години ра-
ботно искуство во областа на кинематографијата, 
морално-политички квалитети и стручно-организа-
торски способности. 

Комисијата за разгледување статути и самоуп-
равни спогодби на Собранието на општината Цен-
тар, на седницата од 9 март 1982 година, дала сог-
ласност на одредбите од означениот статут што 
се однесуваат на работите од посебен општествен 
интерес и за учеството на претставниците на општес-
твената заедница во одлучувањето по тие работи, 
со исклучок на алинејата 2 на став 1 на член 106 
во која како посебен услов за именување на ра-
ботоводен орган е утврдено работно искуство во 
областа на кинематографијата. 

7. Согласно членот 50 од Уставот на СР Ма-
кедонија, со закон може да се утврди дека се 
од посебен општествен интерес определени дејнос-
ти или работи на организациите на здружениот 
труд што вршат општествени дејности и да се 
уреди начинот на остварувањето на посебниот оп-
штествен интерес и остварувањето на самоуправ-
ните права на работниците во согласност со тој 
интерес. Членот 51 од Уставот на СР Македонија 
предвидува дека посебниот општествен интерес во 
вршењето на овие дејности се обезбедува, покрај 
другото, со учество на претставници на општината 
и на општествено-политичките организации во име-
нувањето и разрешувањето на работоводниот ор-
ган. Со закон, а во согласност со Уставот, собра-
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кпј ата ка општините можат да се овластат да 
даваат согласност на одредбите од статутот на 
организацијата на здружениот труд што врши деј-
ност од посебен општествен интерес кога тие од-
редби се од значење за остварување на посебниот 
општествен интерес во вршењето на тие дејности. 
На работниците во овие организации на здруже-
ниот труд, според оваа одредба од Уставот, не мо-
жат да им ^е ограничат другите со Устав зага-
рантирани права што се однесуваат, меѓу другото, 
и на уредувањево на меѓусебните односи во ра-
ботата. 

Во членот 8 од Законот за филмот е предви-
дено дека собранието па општината дава соглас-
ност на одредбите на статутот на организацијата 
на здружениот труд во областа на филмот кои се 
однесуваат на работите од посебен општествен ин-
терес и га учеството на претставниците на оп-
штествената заедница ео одлучувањето по тие ра-
боти. 

Според тоа, врз дејноста на основните орга-
низации на здружениот труд од областа на фил-
мот како дејност од посебен општествен интерес, 
собранието на општината врши влијание преку 
давање согласност на одредбите од статутот на ор-
ганизацијата на здружениот т̂ >уд кои се од зна-
чење за остварувањето на општествениот интерес 
и за учеството на претставниците на општествена-
та заедница во одлучувањето во работите од по-
себниот општествен интерес. Со оглед на тоа Су-
дот оцени дека Комисијата за разгледување ста-
тути и самоуправни спогодби, како и Собранието 
на општината Центар, не биле овластени да да-
ваат согласност на одредби од самоуправен општ 
акт што се однесуваат на уредувањето на меѓу-
себните односи во работата односно на одредбите 
од статутот во кои се утврдени условите за име-
нување на индивидуален работоводен орган. 

Понатаму, во ставот 1 на член 168 и во точката 
1 на став 3 на член 179 од Законот за здружениот 
труд е предвидено дека работен однос може да 
заснова секој оној што ги исполнува условите 
што работниците ќе ги утврдат според потребите 
на процесот на трудот, технологијата и другите 
услови на трудот, во согласност со самоуправниот 
општ акт и со законот. Според ставот 6 на член 122 
од Уставот на ОР (Македонија, со закон можат 
да се пропишат посебни услови за именување на 
индивидуален работоводен орган во организациите 
ка здружениот труд што вршат дејност односно 
работи од посебен општествен интерес. Согласно 
оваа одредба од Уставот, во ставот 1 на член 9 од 
Законот за филмот е предвидено дека индивиду-
алниот работоводен орган на организацијата на 
здружениот труд во областа на филмот се именува 
од редот на културните и другите општествени работ-
ници. Според тоа, согласно членот 162 од Законот за 
здружениот труд, во поглед на засновањето и пре-
станувањето на работниот однос односно оствару-
вањето на определени права и обврски на работ-
ниците во организациите на здружениот труд од 
областа на филмот се применуваат одредбите од 
Законот за здружениот труд ако со Законот за фил-
мот не е определено поинаку. Во ставот 1 на член 
9 од Законот за филмот е определен кругот на 
кандидатите од кој може да се именува индивиду-
ален работоводен орган во организација на здру-
жениот трзгд во областа на филмот. 

Работниците во означената работна 'организа-
ција во оспорената алинеја 2 на став 1 на член 
106 од статутот ја презеле одредбата од ставот 
1 на член 9 од Законот за филмот, но додале дека 
работното искуство треба да биде од областа на 
кинематографијата. Со оглед на тоа што во оспо-
рената одредба се предвидува работно искуство 
само во областа на кинематографијата, Судот оце-
ни дека со тоа се стеснува кругот на работниците 
од кој може да се именува индивидуален работо-

воден орган во означената работна организација 
и дека таа одредба не е во согласност со ставот 
1 на член 9 од Законот за филмот. 

8. Судот го отфрли предлогот за оценување 
согласноста на решението, означено под а) на точ-
ката 1 на оваа одлука, со членот 23 од Општестве-
ниот договор за остварување на кадровската по-
литика во Општината Центар Скопје, затоа што 
тој, согласно членот 419 од Уставот на СР Маке-
донија ја оценува уставноста на законите и устав-
носта и законитоста на прописите и другите оп-
шти акти на општините и на Републиката како 
и на самоуправните општи акти, а не е надлежен 
да ја оценува меѓусебната согласност најопштите 
акти. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 и 2 на оваа одлука. , 

У. бр. 52/82 
25 јуни 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

461, 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 8 јули 1982 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 21 од Правилникот 
за распределба на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка на работниците во Ос-
новното училиште „Лазо Трновски" во Скопје, до-
несен со референдум на 23 октомври 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Лазо 
Трпевски" од Скопје на начинот определен за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 58/82 од 10. VI. 
1982 година, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на членот 21 од оспорениот 
правилник. Постапката беше поведена затоа што 
пред Судот основано се постави прашањето за 
согласноста на оспорениот член од правилникот 
со начелото на распределба според трудот и со 
Законот за основното воспитание и образование. 

4. Во претходната постапка и на седницата, 
разгледувајќи го оспорениот правилник, Суд оз ут-
врди дека согласно членот 13 распределбата на 
средствата за лични доходи се врши по основите: 
квалитет и квантитет на работата, обем на рабо-
тата, сложеност на работата, користење на работ- . 
ното време, одговорност во работата и услови под 
кои работникот работи. Според членот 21 од пра-
вилникот, на работите и работните задачи на чие 
извршување се ангажирани извршители од повеќе 
профили, разликите во стекнувањето на доходот 
ќе произлегуваат од разликите во остварувањето 
на програмата за работа и квалитет. На изврши-
телите со високо образование аконтацијата на лич-
ниот доход им се зголемува за 10%, а извршите-
лите со средно образование им се намалува за 10%. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија и 
во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот 
труд, е предвидено на секој работник во соглас-
ност со начелото на распределба според трудот и 
сразмерно со производноста на неговиот труд и на 
трудот на работниците во другите основни органи-
зации на здружен труд со кои ги здружил трудот 
и средствата и на вкупниот општествен труд како 
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и со начелото на солидарноста на работниците во 
здружениот труд, да му припаѓа од доходот на 
основната организација на здружениот труд ли-
чен доход за задоволување на неговите лични, за-
еднички и општи општествени потреби според ре-
зултатите на неговиот труд и на неговиот личен 
придонес што со својот тековен и минат труд го 
дал БО зголемувањето на доходот во основната 
организација. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование („Службен 
весник на СРИ" бр. 11/76, 4/77 и 46/78), наставници 
во одделенска настава во основно училиште мо-
жат да бидат лица што завршиле филозофски 
факултет — педагошка група, педагошка акаде-
мија — отсек- за одделенска настава и лица што 
завршиле учителска школа. Наставници по пред-
метна настава, според ставот 2, можат да бидат 
лица што завршиле еднопредметна или двопред-
метна соодветна група за образование на настав-
ници на факултет, висока школа, ликовна акаде-
мија, музичка академија, педагошка академија или 
виша школа. 

Според мислењето на Судов, стручната подго-
товка има значење во системот на распределбата 
на средствата за лични доходи така што за пос-
ложени работи и работни задачи, за кои е пред-
виден повисок степен на стручна подготовка, оп-
равдано е од гледиштето на начелото за распре-
делба според трудот да се предвидува повисоко 
мерило во однос на работите и работните задачи 
за кои е предвиден понизок степен на стручна под-
готовка. Меѓутоа, во случај кога за вршење на 
одредени работи и работни задачи се предвидени 
повеќе степени на стручна подготовка, вреднува-
њето на стручната подготовка може да се врши не 
според подготовката што ја има конкретниот ра-
ботник, туку според сложеноста на работите и ра-
ботните задачи што тој ги врши. Имено, ако за 
вршење на одредени работи и работни задачи ал-
тернативно се утврдени пове!ќе степени на струч-
на подготовка, како што е тоа предвидено во чле-
нот 79 од Законот, тоа значи дека сложеноста на 
тие работи и работни задачи е таква, што со ус-
пех може да ги врши секој од работниците што 
има еден од утврдените степени на стручна под-
готовка. 

Поради тоа, Судов смета дека при вреднува-
њето на работите и работните задачи на настав-
ниците, кога е во прашање еднаква сложеност на 
работите и работните задачи, мора да се поаѓа 
од единствени мерила, затоа што стручната под-
готовка е основен елемент за одредување слепените 
на сложеноста на работите и работните задачи. 
На овој начин не се обезвреднува значењето и 
влијанието на стручната подготовка во системот на 
основите и мерилата за распределба на личните 
дрходи според вложениот труд. Од друга страна, 
доколку работникот со повисок степен на стручна 
подготовка, при утврдувањето на конкретните ре-
зултати постигнати во работа, покаже дека ра-
ботите и работните задачи ги извршил со поголем 
успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба 
да се одрази и на неговиот личен доход. 

Со оглед на тоа што членот 21 од оспорениот 
правилник предвидува различно учество во рас-
пределбата на средствата за лични доходи, во 
зависност од степенот на стручната подготовка, 
Судов оцени дека оспорените одредби од правил-
никот не се во согласност со начелото на распре-
делба според трудот и со ставовите 1 и 2 на член 
79 од означениот закон. 

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

Претседател 
У. бр. 58/82 на Уставниот суд на 

8 јули 1982 година Македонија, 
Скопје Гога Николовски, е. р. 

462. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 
15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки на сед-
ницата одржана на 30 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 1 на член 33 рд Пра-
вилникот за дисциплинска и материјална одговор-
ност на работниците во Работната организација за 
промет со градежни материјали „Скопје" во Скоп-
је, донесен од работничкиот совет на седницата 
одржана на 9 септември 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во Работната организација за про-
мет со градежни материјали „Скопје" во Скопје, 
на начинот определен за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је поднесе предлог до Уставниот суд на Македони-
ја за оценување законитоста на членот 33 од ак-
тот означен во точката 1 на оваа одлука. Според 
наводите во предлогот, членот 33 од оспорениот 
акт бил во спротивност со одредбите ,од ставот 
3 на член 200 од Законот за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судов утврди дека членот 33 од оспорениот пра-
вилник содржи одредби со кои е утврден составот 
на дисциплинската комисија во оваа организација 
на здружениот труд. Во ставот 1 на овој член е 
одредено дека дисциплинската комисија се состои 
од претседател и два члена, од кои едниот член 
го делегира соборот на здружениот труд на оп-
штинското собрание. 

5. Според ставот 1 на член 200 од Законот за 
здружениот труд, дисциплинската комисија се сос-
тои од непарен број членови, вклучувајќи го и 
претседателот. Според ставот 3 на истиот член, 
определен број, но не повеќе од една четвртина 
од вкупниот број на членовите на дисциплинската 
комисија мора да бидат лица надвор од основ-
ната организација и нив ги избираат работниците 
од листата што ја утврдува соборот на здружениот 
труд на собранието на општината на чија терито-
рија се наоѓа основната организација. 

Од наведените законски одредби произлегува 
дека дисциплинската комисија треба да биде сос-
тавена најмалку од пет члена, затоа што бројот 
на членовите кои се бираат вон основната орга-
низација, не може да биде поголем од една четвр-
тина од вкупниот број членови на дисциплинската 
комисија. Во конкретниов случај, кога комисијата 
е составена од три члена, бројот на лицата вон 
основната организација претставува една третина 
што е повеќе од една четвртина предвидена во 
законот. 

Со оглед на тоа што во ставот 1 на член 33 
од оспорениот правилник е одредено дисциплин-
ската комисија да има три члена, вклучувајќи го 
и претседателот, а еден член на комисијата треба 
да се избере од листата што ја утврдува соборот 
на здружениот труд на собранието на општината 
на чија територија се наоѓа основната организа-
ција, Судот оцени дека е пречекорена законската 
граница од една четвртина во однос на бројот на 
членовите вон основната организација што вле-
гуваат во состав на дисциплинската комисија. 

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

У. бр. 70/82 
30 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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463. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија, чле-
нот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 17 јуни 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за доделување 
на станови и кредити за индивидуална станбена 
изградба на работниците во Работната организаци-
ја „Треска-Осогово" во Крива Паланка, донесен 
од Работничкиот совет на седницата одржана на 
20 октомври 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација „Трес-
ка^Осогово" во Крива Паланка, на начинот опре-
делен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето за општината Крива Паланка 
поднесе предлог до Уставниот суд на Македонија 
за оценување законитоста на актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот, оспорениот правилник бил спротивен на од-
одредбите од ставот 1 на член 463 од Законот за 
здружениот труд. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судов утврди дека оспорениот самоуправен општ 
акт, со кој се регулираат односите во станбената 
област на работниците во работната организација 
„Треска-Осогово" во Крива Паланка, е донесен на 
седницата на Работничкиот совет одржана на 20 
октомври 1978 година. 

5. Согласно ставот 1 на член 463 од Законот за 
здружениот труд, работниците во основната орга-
низација со референдум, покрај другото, одлучу-
ваат за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка. Со оглед на тоа што фондот за станбена 
изградба е дел од фондот за заедничка потрошу-
вачка, согласно наведените одредби од Законот за 
здружениот труд, самоуправниот општ акт за рас-
пределба на станови на користење и кредити за 
станбена изградба, исто така треба да биде доне-
сен по пат на референдум. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник го 
донел работничкиот совет, со што е повредено нео-
туѓивото право на работниците со референдум да 
одлучуваат за основите и мерилата за распредел-
ба на средствата за лични доходи и за заедничка 
потрошувачка, Судов оцени дека Правилникот е 
во спротивност со ставот 1 на член 463 од Законот 
за здружениот труд. 

6. Проучувајќи го правилникот по сопствена 
иницијатива, Судов укажа на одредени материјал-
но-правни повреди на законитоста, што треба да 
се имаат предвид при донесувањето на новиот пра-
вилник за да не дојде до нивно повторување (став 
2 на член 20 и член 23 од оспорениот правилник). 

Од формулацијата на став 2 на член 20 од 
Правилникот произлегува, дека работниците со 
право да поднесат барање за решавање на стан-
беното прашање се стекнуваат откако ќе навршат 
една година непрекинат работен стаж во оваа 
организација на здружениот труд. 

Исто така Судот утврди дека во членот 23 од 
оспорениот правилник е предвидено, „работникот 
што е ставен во приоритетно место не може да до-
бие стан во ко#ку против него е покрената кри-
вична постапка се до правосилноста на пресудата 
или сторил потешка повреда на работната долж-
ност за кое нешто е покрената дисциплинска пос-
тапка". 

Според членот 173 од Законот за здружениот 
труд, работникот засновал работен однос кога ќе 
даде писмена изјава дека е запознаен со самоуп-

равните општи акти и дека ги прифаќа, односно 
од денот кога почнал да работи. Од друга стра-
на, со алинејата 9 на став 3 на дел II од Основ-
ните начела на Уставот на СР Македонија е пред-
видено дека неприкосновената основа на положба-
та и улогата на човекот ја сочинува еднаквоста 
на правата, должностите и одговорностите на лу-
ѓето, во согласност со уставноста и законитоста, 
додека со ставот 2 на член 204 од Уставот е пред-
видено дека сите граѓани се еднакви пред законот. 

Определувањето во став 2 на член 20 и член 
23 од оспорениот правилник работниците, против 
кои се води дисциплинска постапка за потешка 
повреда на работната обврска, против кои е покре-
ната кривична постапка како и кои имаат непре-
кинат едногодишен работен стаж помал од една 
година во организацијата да немаат право на учество 
во распределбата на станови и кредити, Судот 
смета дека значи нарушување на уставно начело 
на рамноправноста на работните луѓе во оствару-
вањето на општествено-економските и другите са-
моуправни права во здружениот труд. 

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

У. бр. 87/82 
17 јуни 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

464. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 15, алинеја 1 и членот 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана на 8 јули 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА Правилникот за распре-
делба на општествени станови во органот на упра-
вата, општествено-политичките организации, Оп-
штинскиот суд и во други органи на Собранието 
на општината Кратово, донесен од тоа собрание 
на 26 март 1981 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
законитоста на правилникот означен во точката 
1 на оваа одлука. Постапката беше поведена за-
тоа што основано се постави прашањето за соглас-
носта на оспорениот правилник со членовите 223 
и 245 од Законот за државната управа. 

4. Во претходната постапка Судот утврди де-
ка оспорениот правилник е донесен од Собранието 
на општината Кратово на 26 март 1981 година. Со 
овој правилник, согласно неговиот член 1, се уре-
дуваат меѓусебните права и обврски во решавањето 
на станбените прашања на работниците во работ-
ната заедница на органот на управата на Собра-
нието на општината Кратово и во работните заед-
ници на општествено-полити^ките организации. По-
натаму, Судот утврди дека со оспорениот правил-
ник се определени основи и мерила за утврдува-
ње редот на првенството за доделување станови на 
користење како и посебни основи и мерила за 
доделување станови од фондот на солидарни ста-
нови. Согласно членот 32 од правилникот, со не-
говото донесување престануваат да важат самоуп-
равните општи акти на означените работни заед-
ници со кои било регулирано доделувањето стано-
ви на користење. 
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5. Според членот 245 од Законот за државната 
управа, работниците во работната заедница на ор-., 
ганот на управата поблиску ги утврдуваат наме-
ните, условите и начинот на користење на сред-
ствата за заедничка потрошувачка, во согласност1 

со утврдените основи и мерила предвидени во оп-
штествен договор и самоуправна спогодба, а осо-; 
бено за станбена изградба, за стручно образование 
и усовршување, за делумно покривање на трошо-
ците за општествена исхрана, за делумно покри-, 
вање на трошоците за одмор и рекреација на ра-
ботниците, за помош на семејството на умрен ра-
ботник како и за други потреби на заедничката 
потрошувачка. Согласно членот 223, пак, од овој 
закон, за основите и мерилата за распределба на 
средствата за заедничка потрошувачка, одлучуваат 
работниците во работната заедница на органот на 
управата со референдум. 

На основа изнесеното, Судот смета дека собра-
нието на општината не е надлежно да ги утврдува 
основите и мерилата за распределба на средства-
та за заедничка потрошувачка во работните заед-
ници на органите и организациите означени во 
точката 1 на оваа одлука и со свој акт да гл 
укинува нивните самоуправни општи акти. Пора-
ди тоа, Судот оцени дека оспорениот правилник 
не е во согласност со членовите 223 и 245 од За-
конот за државната управа. 

На основа изнесеното, Суде т одлучи како во 
точката Г на оваа одлука. 

У. бр. 220/81 
8 јули 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

465. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија и чле-
нот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата од 8 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 229 и 230 од 

Статутот на Работната организација Медицински 
факултет, во состав на Сложената организација 
на здружениот труд Универзитетски центар за ме-
дицински науки во Скопје, донесен со референ-
дум на 7 декември 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација Меди-
цински факултет во Скопје, на начинот предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решението 
У. бр. 65/82 од 27 мај 1982 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на оспорените 
одредби од актот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Постапката беше поведена затоа што пред 
Судов основано се постави прашањето за- соглас-
носта на оспорените членови од статутот со ставо-
вите 1 и 2 на член 29 од Законот за организирање 
на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/74), од причина што во нив се предвидени 
поостри критериуми и услови за избор во звањата 
стручен соработник и виш стручен соработник од 
условите утврдени со означениот закон. 

4. Разгледувајќи го оспорениот член 299 од 
статутот на Медицинскиот факултет во текот на 
постапката и на седницата, Судов утврди дека за 
стручен соработник може да биде избран канди-
дат кој завршил магистериум, има способност за 
самостојна стручна и научно-истражувачка работа, 
објавил самостојни стручни и научни трудови и 

кој не е постар од 35 години. За виш стручен 
соработник, според членот 230 од статутот, може 
да биде избран кандидат кој, покрај условите пред-
видени за избор на стручен соработник, со сво-
јата^ дејност врши значајно влијание во струи-* 
ната и научната област во која работи и пока-
жува резултати во унапредувањето на својата стру-
ка во текот на повеќегодишната работа. 

5. Според членот 28 од Законот за организи-
рање на научните дејности, стручните работници 
се избираат во звањата стручен соработник, виш 
стручен соработник и стручен советник. 

За стручен соработник, според членот 29 од 
овој закон, може да биде избрано лице што за-
вршило факултет или висока школа и има соод-
ветна пракса. За виш стручен соработник може 
да биде избрано лице што завршило факултет или 
висока школа и има позначајни објавени или поз-
нати стручни трудови. За стручен советник може 
да биде избрано лице што завршило факултет или 
висока школа, има долгогодишна соодветна прак-
тика и значајни објавени трудови што се приз-
наени во соодветната област. 

Со оспорените одредби од статутот на Меди-
цинскиот факултет се предвидени побројни и пос-
троги услови од оние што се предвидени во Зако-
нот за организирање на научните дејности. Така, 
според законот, за стручен соработник може да 
биде избран кандидат кој завршил факултет или 
висока школа и има соодветна пракса, а според 
оспорените одредби од статутот кандидатот треба 
да завршил магистериум, да е оспособен за само-
стојна стручна и научно-истражувачка работа и 
да објавил самостојни стручни и научни трудови 
За виш стручен соработник, според законот, може 
да биде избран кандидат кој завршил факултет 
или висока школа и да има позначајни објавени 
или познати стручни трудови. Со статутот, покрај 
условите предвидени за стручен соработник, за из-
бор во звањето виш стручен соработник е предви-
дено лицето со својата дејност да врши значајно 
влијание во стручната и научната област во која 
работи и да покажал резултати во унапредувањето 
на својата струка во текот на повеќегодишната 
работа. 

Со оглед на изнесеното, Судов оцени дека ос-
порените одредби од статутот не се во согласност 
со ставовите 1 и 2 на' член 29 од Законот за орга-
низирање на научните дејности, поради што од-
лучи како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 65/82 
8 јули 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

466. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 
15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки на сед-
ницата одржана на 8 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределу-
вање на чистиот доход и за распределба на сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка, во делот од табеларниот преглед во кој е 
предвидено во аконтацијата на личниот доход на 
сите извршители на работи и работни задачи, од-
напред да им се пресметуваат бодови по основот 
квалитет на работата, донесен од работниците во 
Училишниот центар за насочено средно образова-
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ние „Јосип Броз Тито" во Свети Николе, со рефе-
рендум на 14 јануари 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРЖ" и во Училишниот центар за насочено 
средно образование „Јосип Броз Тито" во Свети Ни-
коле, на начинот определен за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 63/82 од 27 мај 1982 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на правил-
никот означен во точката 1 на оваа одлука. Пос-
тапката беше поведена затоа што пред Судот осно-
вано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот правилник со уставното начело на рас-
пределба според трудот. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судот утврди дека табеларних^ преглед за вред-
нување на работите и работните задачи е составен 
дел на членот 38 од Правилникот. Вреднувањето 
на работите и работните задачи во училиштето се 
врши по основите обем, сложеност, услови и ква-
литет во извршувањето на работите и работните 
задачи. По сите основи се предвидени еднакви ме-
рила за сите наставници освен по основот квали-
тет на извршените работи и работни задачи за кои 
се утврдени различни мерила во зависност од сте-
пенот на стручната подготовка на извршителот на 
определени работи и работни задачи. Така, за ква-
литетно извршување на работите и работните за-
дачи за наставникот со средна стручна подготов-
ка се предвидени 80 бода, за наставникот со виша 
стручна подготовка 180 бода, а за наставникот со 
висока стручна подготовка 280 бода. 

5. Во членот 22 од Уставот на СР Македонија 
и во ставот 1 на член 126 од Законот за .здруже-
ниот труд е предвидено на секој работник, во сог-
ласност со начелото на распределба според трудот 
и сразмерно со производноста на неговиот- труд и 
на трудот на работниците во другите основни ор-
ганизации на здружениот труд со кои ги здружил 
трудот и средствата и на вкупниот општествен 
труд, како и со начелото на солидарност на ра-
ботниците во здружениот труд, да му припаѓа од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби 
според резултатите на неговиот труд и неговиот 
личен .придонес, што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на ос-
новната организација. Според ставот 3 на член 129 
од Законот за здружениот труд, придонесот во ра-
ботата се утврдува зависно од квалитетот и кван-
титетот на работата, земајќи ги предвид особено 

обемот и сложеноста на работата, квалитетот на 
остварените резултати од трудот, успешноста во 
користењето на средствата, остварените заштеди 
во работата, користењето на работното време, од-
говорноста во работата и условите под кои работи 
работникот. 

Според одредбите од Законот за здружениот 
труд, постојат две категории основи за распредел-
ба на средствата за лични доходи. Првата катего-
рија ја сочинуваат основите за утврдување на 
претпоставениот придонес, т. е. за утврдување на 
аконтацијата на личниот доход на работникот. Во 
оваа категорија се вбројуваат обемот и сложенос-
та, одговорноста и условите под кои работникот 
ја врши работата. Втората категорија ја сочину-
ваат основите за утврдување на личните доходи на 
работниците по извршената работа и во неа се 
вбројуваат основите: квалитет на извршената ра-
бота, успешност во користењето на средствата за 
работа, остварените заштеди и слично. Поаѓајќи 
од определбите на Законот за здружениот труд, 
организациите на здружениот труд, во своите са-
моуправни општи акти, треба да определат основи 
и мерила, според кои ќе се утврдува претпоста-
вениот придонес на работниците, а исто така тре-
ба да се предвидат и такви основи и мерила, со 
кои ќе се мери резултатот на трудот по изврше-
ната работа. 

Со оглед на тоа што во аконтацијата на лич-
ниот доход, во табеларниот преглед се определени 
мерила и по основот квалитет и со тоа е предви-
дено по тој основ на наставниците и на другите 
извршители на работи и работни задачи да им се 
исплатува личен доход и за квалитетот на рабо-
тата уште пред да е оценето со каков квалитет ги 
извршиле работите и работните задачи, Судот оце-
ни дека табеларниот преглед, во делот во кој се 
утврдени бодови по основот квалитет за сите из-
вршители на работи и работни задачи е несогла-
сен со уставното начело на распределба според 
трудот, и спротивен на ставот 3 на членот 129 од 
Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 63/82 
8 јули 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гага Николовски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВИНИЦА 
268. 

Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 12 од Статутот 
на Општинската заедница за здравство и здрав-
ствено осигурување — Виница, на рамноправна сед-
ница на двата собора на Собранието, одржана на 
5. VII. 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАПКИТЕ 
И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА 
ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 

1982 ГОДИНА НА ОПШТИНА ВИНИЦА 
Член 1 

Во членот 1 од Одлуката за измени и допол-
нувања на Одлуката за стапките и тарифите на 

придонесите за здравствено осигурување и стап-
ките на посебните придонеси за користење на 
здравствена заштита во странство за 1982 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/82), износот од 
7,80% се заменува со 7,30°/о. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. VII. 1982 година. 

Бр. 0302-304 
14 јули 1982 година 

Виница 

Претседател, 
Димитров Благој, е. р. 
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