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294. 
Врз основа на член 69 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ", бр. 3/73 и 17/74), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1975 ГОДИНА 

1. Во членот 24 од Законот за Републичкиот 
буџет за 1975 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 49/74), во Раздел 13, — „Републички секрета-
ријат за здравство и социјална политика" се вр-
шат следните измени: 

— во позиција 150 — „Трошоци за потребите 
на народната одбрана" износот „400.000" се заме-
нува со износот „300.000"; 

— во позиција 156 — „Трошоци за транспорт 
на храна од меѓународна помош и соработка со 
меѓународни организации и институции во земја-
та" износот „800.000" се заменува со износот 
,.600.000"; 

— во позиција 160 — „Боречки додаток" изно-
сот „3.840.000" се заменува со износот „1.440.000"; 

— во позиција 164 — „Трошоци за задолжи-
телни видови на здравствена заштита на насе-
лението" износот „20.000.000" се заменува со из-
носот „16.000.000"; 

— во позиција 147 — „Материјални расходи во 
редовната дејност" износот „420.000" се заменува 
со износот „620.000"; 

— во позиција 157 — „Финансирање на оддел-
ни облици на инвалидска заштита" износот 
.,29.200.000" се заменува со износот „35.700.000". 

2. Измените на намените од точката 1 на оваа 
одлука Републичкиот секретаријат за финансии 
ќе ги спроведе во билансниот дел на Буџетот. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 12-1488/1 
13 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

то на просечните трошоци на животот во СР Ма-
кедонија, така што таа се зголемува за 24,3%, со 
важност од 1 јануари 1975 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 12-1254/1 
13 јуни 1975 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

295. 
Врз основа на член 31 став 3 и 4 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
16/70 и 34/72), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИНАТА НА 
СЛЕПИТЕ ЛИЦА - ЖРТВИ НА ФАШИСТИЧ-
КИОТ ТЕРОР И НА СЛЕПИТЕ ЛИЦА - ГРА-
ЃАНСКИ ЖРТВИ ОД ВОЈНАТА СО ДВИЖЕЊЕ-

ТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ЖИВОТОТ 

I 
Инвалиднината на слепите лица — жртви на 

фашистичкиот терор и на слепите лица — граѓан-
ски жртви од војната се усогласува со движење-

296. 
Врз основа на член 83 став 2 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 
45/72 и 31/72), републичкиот секретар за внатрешни 
работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБУЧУВАЊЕ НА КОМАНДИРИ ВО 

МИЛИЦИЈАТА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува времетраење-

то на курсот за командири на станиците на ми-
лицијата и самостојните одделенија на милицијата, 
како и на раководителите на единиците на милп- " 
цијата од член 38 од Законот за внатрешни работи 
(командири), начинот и програмата за обучување 
на командирите, како и програмата на завршниот 
испит на курсот за командири. 

Член 2 
Курсот за командири трае четири и пол ме-

сеци. 

Член 3 
Курсот за командири се организира по пот-

реба, а се спроведува во Средното училиште за 
внатрешни работи. 

Наставата на курсот за командири може да 
почне во февруари или септември во годината. 

Член 4 
Курсот за командири се спроведува според 

програмата што е пропишана со овој правилник и 
е негов составен дел. 

Програмата се разработува во наставен план 
од Средното училиште за внатрешни работи. 

Член 5 
Завршниот испит на курсот за командири 

(завршен испит) може да го полага слушател кој 
покажал задоволителен успех од сите предмети 
што се утврдува со оценување за времетраењето 
на курсот. 

Завршниот испит не може да го полага слу-
шател кој покажал недоволен успех од најмалку 
три предмети. 

Слушател, кој покажал недоволен успех од нај-
многу два предмети, може да го полага завршниот 
испит откако ќе го положи поправниот испит по 
предметите од кои покажал недоволен успех. Поп-
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равниот испит се спроведува по истекот на нај-
малку 20 дена од завршувањето на наставата на 
курсот за командири. 

Член 6 
Завршниот испит се полага од материјата што 

со програмата е предвидена за предметите: орга-
низација и делокруг на работата на органите за 
внатрешни работи, управно право — посебен дел, 
кривично право и кривична постапка и кримина-
листика. 

Завршниот испит се повторува ако при пола-
гањето се покаже недоволен успех од најмногу 
два предмета. Повторувањето на завршниот испит 
се спроведува во рок од 30 дена. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот дел од 

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

Бр. 05-7691/1 
27 јули 1975 година 

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

ПРОГРАМА 
за обучување на командири во милицијата 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Организација и делокруг на ра-
ботата на органите за внатреш-
ни работи 
Кривично право и кривична пос-
тапка 
Криминалистика 
Основи на криминологијата, со-
цијалната патологија и пенелогија 
Управно право — посебен дел 
Основи на, безбедноста и оп-
штествената самозаштита 
Организација и раководење со 
работата на милицијата 
Употреба на технички средства 
во работата на милицијата 
Тактика во специфичните актив-
ности на милицијата 
Стручно физичко образование 
Надворешно — трговски и царин-
ско — девизен промет 
Основи на општествено-политич-
киот систем 
Основи на марксистичко образо-
вание 
Странски јазик 

50 часови 

90 
100 

35 
3,5 

35 

20 

20 

30 
35 

30 

20 

35 
100 

297. 
Врз основа на член 139 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/75), републичкиот секретар за 
внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ-
ТО НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ И НА ПРОВЕРКАТА 
НА ЗНАЕЊАТА ЗАРАДИ ИЗДАВАЊЕ НА ВО-

ЗАЧКА ПОТВРДА 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува програмата и 
начинот на полагањето на возачкиот испит и про-
грамата и начинот на проверка на познавањата па 
сообраќајните знаци и основните правила на со-
обраќајот на патиштата заради издавање на во-
зачка потврда. 

I. ВОЗАЧКИ ИСПИТ 

1. Програма на возачкиот испит 

Член 2 

Програмата на возачкиот испит ги опфаќа об-
ластите : 

1. прописи за безбедноста на сообраќајот на 
патиштата; 

2. познавање на моторни возила за кандидати 
за возачи на моторни возила од Ц и Д категорија; 

3. управување со моторно возило или трактор; 
4. основи на укажувањето прва помош на лица 

повредени во сообраќајна незгода. 

Член 3 

Програмата на возачкиот испит е отпечатена 
кон овој правилник и е негов составен дел. (При-
лог 1). 

2. Начин на полагање на возачкиот испит 

Член 4 

Кандидат за возач на моторно возило или трак-
тор (кандидат за возач) пријавата за полагање на 
возачки испит ја поднесува на општинскиот ор-
ган за внатрешни работи (надлежен општински 
орган). 

Пријавата од претходниот став содржи: име, 
татково име и презиме, датум и место на раѓање, 
занимање и адреса на станот на кандидатот за 
возач и податоци за категоријата на возилата за 
која се полага испитот, по кој пат се полага и 
назначување на категоријата на моторните возила 
за која кандидатот за возач веќе има возачка 
дозвола. 

Член 5 

При приемот на пријавата за полагање на во-
зачкиот испит, надлежниот општински орган утвр-
дува дали пријавата е потполна и дали се при-
ложени кон неа доказите од член 131 и член 134 
став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на 
патиштата, како и дали се исполнети условите за 
издавање на возачка дозвола односно дозвола за 
возач на трактор, што се и услови за допуштање 
на возачки испит и за нив може да бара да се 
приложат потребни исправи на увид. 

Ако се поднесени доказите и се исполнети ус-
ловите за полагањето на возачкиот испит надлеж-
ниот општински орган го одобрува полагањето на 
испитот и предметот веднаш го отстапува на над-
лежната испитна комисија. 

Испитната комисија го определува времето и 
местото на полагањето на возачкиот испит за што 
писмено го известува кандидатот за возач најмалку 
на три дена пред полагањето на испитот. 

Испитната комисија е должна повиканите кан-
дидати за возачи да ги испита на денот кога било 
закажано испитувањето. 

Барањето за полагање на возачкиот испит се 
одбива со решение. 

Член 6 
Кандидат за возач на моторно возило или на 

трактор поднесува барање за утврдување подготве-
носта од основите за укажување прва помош на 
лица повредени во сообраќајна незгода на орга-
низација на Црвен Крст на Македонија. 

Член 7 
Писмената потврда за утврдената подготвеност 

му се издава на кандидатот за возач од основите 
за укажувањето прва помош на лица повредени во 
сообраќајна незгода, ако кандидатот покажал ус-
мени и практични познавања од кои може да се 
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утврди дека е подготвен за укажување прва по-
мош на лица повредени во сообраќајна незгода 
според програмата што е пропишана со овој пра-
вилник. 

Член 8 
Пред почетокот на полагањето на возачкиот 

испит, испитната комисија го утврдува идентите-
тот на кандидатот за возач. 

Член 9 

Возачкиот испит се полага пред испитната ко-
мисија во полн состав. 

По исклучок, испитот од управување со мо-
торно возило или трактор може да се полага и 
пред испитна комисија што ја сочинува испиту-
вачот за управување со моторно возило и дру-
гиот испитувач или претседателот на испитната 
комисија. 

Се смета дека кандидатот за возач го полага 
испитот од управување со мотоцикл пред испит-
на комисија и кога комисијата мотоциклот го сле-
ди од Друго моторно возило. 

Член 10 
Испитувањето од определена област на возач-

киот испит го врши испитувачот што е определен 
за таа област. 

Член 11 
Возачкиот испит се полага писмено, усно и 

практично. 
На возачкиот испит прво се полагаат пропи-

сите за безбедноста на сообраќајот на патиштата 
писмено по пат на тест и усно. 

Испитот од познавањата на моторните возила 
се полага усно со користење на нагледни сред-
ства — шеми, делови и др. 

Испитот од управување со моторно возило или 
трактор се полага практично. 

Член 12 
На кандидатот за возач за одговор на пра-

шањата од тестот му се остава време од 60 минути. 
Кандидатот за возач извлекува лист со нај-

малку по три испитни прашања за областите што 
се полагаат усно. 

Член 13 
Испитот од управувањето со моторно возило 

или трактор се спроведува во два дела. 
На првиот дел кандидатот за возач треба да 

покаже особено дали е во состојба да ракува и 
правилно да изведува дејствија со возилото. Овој 
дел на испитот се врши на уреден полигон или 
друг погоден простор на кој нема сообраќај или па 
кој е послаб интензитетот на сообраќајот. 

АКО кандидатот за возач задоволи на првиот 
дел пристапува кон вториот дел што се врши на 
пат во населено место со поинтензивен сообраќај, 
и по правило, на пат вон од населено место. Во 
овој дел кандидатот за возач треба да покаже дека 
управува со возилото во согласност со пропиша-
ните правила на сообраќајот на патиштата и со 
околностите на патот, дека е доволно претпазлив 
спрема другите учесници во сообраќајот и доволно 
го набљудува сообраќајот, а посебно дека се слу-
жи со возачкото огледало, вози со соодветна бр-
зина и претпазливо, како и се снаоѓа при поголеми 
брзини на движење на патот, престигнува безбед-
но, дејствијата на управување со возилото ги вр-
ши со потребната усогласеност итн. 

За кандидатот за возач кој не го положил ис-
питот од управување со моторно возило или трак-
тор во записникот за полагање на испитот се на-
ведуваат грешките што ги сторил во текот на во-
дењето. 

Испитот од управување со моторно возило или 
трактор трае додека испитувачот не се увери дека 
кандидатот за возач го поседува или не го посе-
дува потребното знаеше и способност безбедно да 

управува со моторно возило или трактор но не 
може да трае повеќе од 60 минути. 

Член 14 
Испитот од управувањето со моторно возило се 

полага на моторно возило што е должен да го 
обезбеди кандидатот за возач и тоа: 

— за возач на моторни возила од А категорија 
— на моторно возило од таа категорија; 

— за возач на моторни возила од Б катего-
рија — на моторно возило од таа категорија што 
нема автоматски менувач и на кое рачната сопи-
рачка му е пристапна на испитувачот; 

— за возач на моторни возила од Ц категори-
ја — на товарно моторно возило чија најголема 
дозволена тежина е над 6,5 т.; 

— за возач на моторни возила од Д категорија 
- - на автобус на кој се вградени над 20 седишта 
или на автобус што се користи во јавен градски 
сообраќај со најмалку 31 место; 

— за возач на возила од Е категорија — на 
моторно возило од Б, Ц и Д категорија со соод-
ветна приколка; 

— за возач на трактор — на трактор со при-
колка. 

Инвалиди и лица со телесни недостатоци мо-
жат да полагаат испит од управувањето со мо-
торно возило под услов за време на полагањето 
на испитот да имаат потребни помагала, очила, про-
тези и др. односно овој испит можат да го пола-
гаат на моторно возило приспособено кон нивните 
индивидуални телесни недостатоци или на моторно 
возило специјално пригодено за возачи со опре-
делени телесни недостатоци. 

Испитната комисија обезбедува моторното во-
зило односно тракторот за време додека се полага 
испитот да биде означено како возило на кое се 
врши подготвување на кандидат за возач. 

Член 15 
Ако на возачкиот испит кандидатот за возач 

се служи со недозволени средства — користење на 
учебници или белешки, препишување и др. испит-
ната комисија го отстранува таквиот кандидат од 
испитот и се смета дека не го положил испитот. 

Член 16 
Успехот на испитот од секоја област го оце-

нува испитната комисија со оценка „положил" или 
, не положил". 

Член 17 
Кандидатот за возач кој не го положил испи-

тот од прописите за безбедноста на сообраќајот на 
патиштата, се смета дека не го положил возач-
киот испит. 

Кандидатот за возач кој го положи испитот 
од прописите за безбедноста на сообраќајот на па-
тиштата, а не го положи испитот од познавањето 
на моторни возила или од управувањето со мо-
торно возило, може да ги повторува - испитите од 
тие области најдоцна во рок од три месеци од 
денот на положениот испит од прописите за без-
бедноста на сообраќајот на патиштата во времен-
ски периоди што не можат да бидат покуси од 7 
дена, а испитната комисија тоа ќе му го овозмо-
жи. Ако кандидатот ни во тој рок не го положи 
испитот што го повторува или во тој рок не се 
јави на полагање на тие испити се смета дека 
не го положил возачкиот испит. 

За повторување на возачкиот испит односно за 
одделна област од тој испит се поднесува посебна 
пријава на испитната комисија пред која кандида-
тот за возач го полагал испитот. 

Член 18 
Тестовите за полагање на испитот од пропи-

сите за безбедноста на сообраќајот содржат опре-
делен број прашања на кои одговорите можат да 
се даваат на повеќе начини што се определени во 
тестот. Тестот може да содржи и прашања на кон 
одговорот се дава описно. 
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Точните одговори на прашањата од тестот се 
вреднуваат со бодови зависно од значењето на со-
држината на прашањето. 

Кандидат за возач се смета дека го положил ис-
питот ако во одговорот на прашањата од тестот 
постигне најмалку 90% од вкупниот број на по-
зитивни бодови. 

Кандидат за возач, кој не направи ни една 
грешка на тестот, нема да го полага усмениот дел 
од прописите за безбедноста на сообраќајот на 
патиштата. 

Член 19 
За текот на полагањето на возачкиот испит 

се води записник. 
Записникот содржи: реден број на регистарот, 

за полагањето на возачкиот испит, име, татково 
име и презиме на кандидатот за возач, датум и 
место на полагањето на испитот, број на тестот и 
листот со испитните прашања, како и оценките за 
секоја област од возачкиот испит. 

Записникот го потпишуваат претседателот и 
членовите на испитната комисија. 

Член 20 
Ако кандидатот за возач не пристапи кон по-

лагање на возачкиот испит од било кои причини 
или пред почетокот на испитот се откаже од по-
лагање се смета дека не го полагал испитот. 

Ако кандидатот се откаже од веќе започнатото 
полагање на испитот од определена област се сме-
та дека не го положил испитот од таа област. 

Член 21 
На кандидатот за возач, кој го положи возач-

киот испит, испитната комисија му издава на не-
гово барање уверение за положениот возачки ис-
пит. 

Член 22 
Претседател и член на испитна комисија не 

може да биде лице што подготвува кандидати за 
возачи. 

Член 23 
Испитната комисија води регистар за пола-

гањето на возачкиот испит. 
Регистарот за полагање на возачкиот испит 

содржи: реден број, презиме, татково име и име на 
кандидатот, негово живеалиште и адреса, датум, 
место и општината на неговото раѓање, категорија 
на моторното возило, за која кандидатот го полага 
испитот, датум на полагањето на испитот, усњзх 
постигнат на испитот, назначување за тоа по кој 
пат кандидатот го полага испитот и рубрика за 
забелешка. 

Член 24 
Регистарот за полагањето на возачкиот испит 

се чува како документ од трајна вредност. 

Член 25 
Испитната комисија, по положениот возачки 

испит, му ја доставува документацијата сврзана 
со полагањето на испитот — пријави за полагање 
на возачкиот испит, тестови, листови со испитни 
прашања, записници и др. на надлежниот општин-
ски орган што го одобрил полагањето на испитот. 

II. ПРОВЕРКА НА ПОЗНАВАЊАТА НА СООБРА-
ЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ И ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА НА 

СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Член 26 
Проверката на познавањето на сообраќајните 

знаци и основните правила на сообраќајот на па-
тиштата (проверка на знаењата) се врши според 
програмата за проверка на знаењата за издавање 
на возачка потврда што е отпечатена кон овој пра-
вилник и е негов составен дел. (Прилог 2). 

Член 27 
Кандидат за возач на работна машина, мото-

култиватор и велосипед со мотор поднесува бара-
ње за проверка на знаењата на општинскиот ор-
ган за внатрешни работи надлежен според живе-
алиштето или престојувалиштето. Ако кандидатот 
наполнил 14 години старост општинскиот орган за 
внатрешни работи ја дозволува проверката на зна-
ењата и го определува времето и местото на про-
верката. 

Барањето за проверката на знаењето содржи: 
име, татково име и презиме, ден, месец и година и 
место на раѓање, државјанство, живеалиште одно-
сно престојувалиште и адреса на кандидатот за 
возач. Со барањето се поднесува и фотографија во 
големина 3x2,5 см. на која кандидатот за возач е 
насликан од лице и без капа. 

Член 28 
Проверката на знаењата се врши писмено по 

пат на тест за што на кандидатот за возач му се 
остава време од 45 минути. 

Точните одговори на прашањата од тестот се 
вреднуваат со бодови зависно од значењето на со-
држината на прашањето. 

Кандидатот за возач се смета дека задоволил 
на проверката на знаењата ако во одговорот на 
прашањата од тестот постигне најмалку 90% од 
вкупниот број на позитивни бодови. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Кандидат за возач кој поднел пријава за по-

лагање на возачки испит до денот на влегувањето 
во сила на овој правилник, а возачкиот испит не 
го положи до тој ден, испитот го полага според 
одредбите од овој правилник освен што канди-
датот за возач не е должен да го приложи доказот 
од член 131 став 1 алинеја 1 од Законот за без-
бедност на сообраќајот на патиштата. Овој доказ 
кандидатот не е должен да го прилага и кога го 
повторува возачкиот испит. 

Кандидат за возач од претходниот став што 
возачкиот испит не го положи ни до крајот на 1975 
година, возачкиот испит ќе го полага на начин и 
според условите пропишани со овој правилник. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 05-7345/2 
26. јуни 1975 година 

Скопје 
Републички секретар 

за внатрешни работи. 
Мирко Буневски, с. р, 

Прилог 1 

I. ПРОГРАМА НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ОД ПРО-
ПИСИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ 

НА ПАТИШТАТА 

1. Општи прашања: 

— видови прописи за безбедноста на сообра-
ќајот на патиштата; 

— поделба на јавните патишта, нивното одр-
жување и користење; 

— фактори што влијаат на психофизичката 
способност на возачите на моторни возила (вид, 
слух, замор, внимание, време на реакција, алко-
хол, труење со јаглен моноксид и душевна рамно-
тежа). 

2. Општи правила на сообраќајот: 

— општи обврски за возачите на моторни во-
зила; 

— вклучување во сообраќај и промена на на-
чинот и правецот на движење; 
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— страна на движење; 
— брзина на движењето; 
— разминување; 
— престигнување; 
— обиколување; 
— знаци за предупредување; 
— запирање и паркирање; 
— пресекување на колони на пешаци. 

3. Посебни правила на сообраќајот: 

— сообраќај на моторни возила и приклучни 
возила; 

— превоз на лица со возила; 
— употреба на светлата ноќе и дење во слу-

чај на намалена видливост; 
— растојание помеѓу возилата во движење; 
— означување на запрени возила; 
— сообраќај на транваи и други возила на 

шини; 
— сообраќај на велосипеди, велосипеди со мо-

тор и мотоцикли; 
— сообраќај на запрежни возила и движење на 

добиток; 
— движење на пешаци; 
— сообраќај на раскрсници (поим и подела на 

раскрсниците и начини на регулирање на сообра-
ќајот на раскрсница); 

— правила за движење и предности на раскрс-
ниците; 

— движење на раскрсници вон од нивото на 
патиштата и со кружен тек на сообраќај; 

— сообраќај на патен премин преку железнич-
ка пруга; 

— сообраќај на автопат и пат резервиран за 
сообраќај на моторни возила; 

— сообраќај во тунел; 
— возила пбд придружба; 
— возила со право на првенство на минување; 
— пробни возења; 
— влечење возила; 
— превоз на опасни материи; 
— должности во случај на сообраќајна нез-

года; 
— спортски и други приредби на пат; 
— сообраќај по неповолни временски услови. 

4. Сообраќајни знаци: 

'— сообраќајните знаци како фактор за без-
бедност и нивна поделба; 

— знаци за опасност; 
— знаци за изречени наредби; 
— знаци за известување; 
— дополнителни табли; 
— ознаки на коловозот; 
— светлосни сообраќајни знаци. 

5. Прописи за возачите на моторни возила и 
возачи-инструктори: 

— право на управување на моторни возила и 
услови за добивање на возачка дозвола; 

— подготвување на кандидат за возач и за во-
зачки испит; 

— возачки испит; 
— возачка дозвола; 
— категории на моторни возила за кои се из-

дава возачка дозвола; 
— важење и продолжување важноста на во-

зачката дозвола; 
— пријавување на промената на живеалиш-

тето; 
— војна возачка дозвола и нејзина замена; 
— странска возачка дозвола и нејзина замена; 
— издавање нова возачка дозвола наместо за-

губена и дотраена; 
— меѓународна возачка дозвола и превод па 

југословенска возачка дозвола; 
— одземање на возачката дозвола; 
— контроли и здравствени прегледи на во-

зачите; 

— контрола на алкохолисаноста на возачите; 
— траење на управувањето на моторно возило; 
— одговорноста на возачите (прекршочна, кри-

вична и материјална одговорност); 
— право на добивање дозвола за возач-ин-

структор; 
— обврски на возачот — инструктор спрема 

кандидатите за возачи на моторни возила. 

6. Прописи за возилата: 

— основни мерки за безбедност; 
— регистрација на моторни и приклучни во-

зила; 
— обврска и услови за регистрација; 
— привремена регистрација; 
— возила со странска регистрација; 
— евиденција за регистрираните моторни и 

лриклучни возила; 
— важност и продолжување важноста на ре-

гистрацијата; 
— пријавување на промените на возилата; 
— издавање нова собраќај на дозвола и регис-

т а р с к и таблици наместо загубена или дотраена; 
— бришење од евиденцијата на регистрираните 

возила ^регистрација) ; 
— исклучување од сообраќај на возилата; 
— технички преглед на моторни и приклучни 

возила. 

7. Прописи за уредите и опремата на возилат,а 
што се од посебно значење за безбедноста на 
сообраќајот; 

— уред за управување: улога, основни делови 
и принцип на работа; 

— уреди за запирање: улога и видови на кове-
ни системи на моторни возила; 

— работна кочница: улога, ефикасност, уедна-
ченост на дејствување; 

— помошна кочница: улога, принцип на рабо-
та и ефикасност на кочење; 

— светлосни и светлосно-сигнални уреди: улога, 
видови, светлосни уреди за осветлување на патот 
(големо, соборено светло и светло за магла), сос-
тојба, број, положба, боја, пригоденост, функцио-
нирање, меѓусебна поврзаност со пропишаните 
светла; 

— светлосни уреди за означување на возилото: 
предни светла, задни светла за означување на во-
зилото, улога, положба, број, боја, уедначеност на 
видливоста, функционирање и поврзаност со дру-
гите пропишани светла; 

— габаритни светла: улога, број, положба, боја, 
функционирање, поврзаност со другите пропишани 
светла; 

— жолто-ротационо светло: улога, положба, 
видливост, боја и функционирање; 

— светла за осветлување на задната регистар-
ска таблица: улога, проицирање на светлост на-
назад, боја, функционирање, поврзаност со други-
те пропишани светла; 

— катадиоптери: улога, број, положба, боја, 
форма, површина и видливост; 

— светлосно-сигнални уреди за давање свет-
лосни знаци за работата на покажуваните на пра-
вецот — мигавци: улога, положба, број, боја, функ-
ционирање, видливост, зачестеност на мигањето и 
друго за мигавците; 

— стоп-светла: улога, положба, број, боја, функ-
ционирање и друго; 

— уред за давање звучни сигнали: улога, ви-
дови, функционирање; 

— уреди што овозможуваат нормална видли-
вост: ветробранско стакло и други застаклени по-
вршини: улога, провидност, поседување ознака на 
сигурносно стакло и др.; 

— бришани на ветробранот: улога, број, функ-
ционирање, ефикасност и др.; 

— перачи на ветробранот: улога, состојба и 
функционирање; 
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— возачки огледала: улога, број, положба, 
функционирање и можност за дотерување; 

— контролни и сигнални уреди: брзиномер со 
патомер и со светилка за осветлување, неговата 
улога и функционирање. Контролна сина ламба за 
големото светло: улога, функицонирање, истовре-
меност на палење со друго светло; 

— светлосен или звучен сигнализатор на кон-
тролата на работата на покажувачот на праве-
цот; 

— задолжителна опрема на возилата (знак за 
означување на запрено возило — трокут; кутија за 
прва помош; резервни сијалички; апарати за га-
снење на пожар; клинисти подметки; тахограв и 
др.). 

8. Надлежност за вршење контрола и регули-
рање на патниот сообраќај, и посебни овлас-
тувања на службените лица во контролата и 
регулирање на патниот сообраќај: 

— право на запирање, контрола и регули-
рање; 

— право на казнување на лице место за сто-
рени прекршоци и во одредени случаеви; 

— исклучување на возачот од сообраќај, во кол 
случаеви и постапка; 

— исклучување на возило од сообраќај, во кои 
случаеви и постапка; 

— упатување на возило на вонреден технички 
преглед; 

— право да нареди отстранување на возило од 
определено место; 

— да нареди отстранување на одделни недоста-
тоци на возилото или товарот, и во определен рок, 
на определено место и време да се јави возачот со 
отстранети недостатоци; 

— упатување на возач на контролен здравствен 
преглед; 

— упатување на возач за проверка на зна-
ењето; 

— одземање на возачката дозвола на лице 
место во одредени случаеви и за одредени прекр-
шоци; 

— други овластувања на милицијата (приве-
дување, задржување, употреба на физичка сила, 
гумена палка, огнено оружје, вршење претреси, ко-
ристење на превозни средства и друго); 

— односи на релацијата овластено службено ли-
це — учесник во сообраќајот; и 

— постојана внатрешна контрола во организа-
пиите на здружениот труд што вршат јавен пре-
воз или превоз за сопствени потреби. 

П. ПРОГРАМА НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ОД ПОЗ-
НАВАЊЕТО НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА КАН-
ДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД 

Ц И Д КАТЕГОРИЈА 

1. Возило и мотор со уреди: 

— значењето на моторните возила во јавниот 
сообраќај; 

— возила: поделба према намената, конструк-
цијата, погонските горива и врстата на моторот. 
Долни и горни колски построј, со деловите и на-
мената ; 

— рамот на возилото, улога и врсти; 
— товарен сандук, улога и врсти; 
— мотор: врсти и улога, главни делови и нив-

ниот опис. Принципот на работа на четворотактеп 
мотор; 

— стублина (цилиндер); улога и опис. Степен на 
компресија и компресивниот простор; 

— клип, клипчиња, работилка со замаец, глава 
на моторот и разводниот механизам со вентилите: 
улога, опис и принципот на работа; 

— подмачкување на моторот: врсти, начин и 
потреба за подмачкување. Менување маслото во 
моторот; 

— масла и мазива за подмачкување на мотор-
ни возила: врсти, својства и избор на масла за 
мотор, менувач и деференцијал; 

— напојување на моторот со течно гориво: на-
чин на напојување и уредот за напојување со не-
говите составни делови и принципот на работа кај 
ОТО и дизел мотор; 

— карбуратор: врсти, улога, основни делови и 
принципот на работа. Чинители кои влијаат на со-
ставот на гасната мешавина; 

— горива за ОТО и дизел мотор: состав по ЈУС, 
октански и цетански број; 

— ладење на моторот: потреба, врсти, основни 
делови на уредот за ладење со помош на течности 
и воздух, добри и лоши страни ка ј едниот и дру-
Iиот начин на ладење; 

— антифриз, неговата употреба и својства; 
— батериско палење: улогата на индукциониот 

калем, прекинувачот, кондензаторот и разводникот 
на палењето. Регулирање на палење; 

— свеќици: врсти, улога и опис, и топлотната 
вредност. 

2. Преносни механизми и уреди за запирање и 
управување: 

— преносен уред — спојница (квачило), мењач, 
карданско вратило и диференцијал: врсти, улога, 
основни делови и принципот на работа; 

— предно и задно обесување: улога на пред-
ната оска на федерите, амортизерите, тркалата и 
гумите; 

— гуми: избор, профил и димензија. Притисо-
кот во гумите и неговата важност за безбедноста 
и трајноста на гумите; 

— уред за управување: врсти, улога, основни 
делови и принципот на работа. Улогата и принци-
пот на работа на серво и пневматско серво упра-
вувач; 

— уред за запирање, (кочници): улога, врсти на 
кочни системи на моторни возила, основни делови 
и принципот на работа на механички, хидроулич-
ни, воздушни и комбинирани кочници. Работа на 
двокружен и трокружен систем на хидраулични 
кочници. Диск кочници; 

— моторни кочници: улога и принцип на ра-
бота; 

— регулатор за поднесување интензитетот на 
кочењето и неговата улога; 

— работна, помошна и паркирна кочница: уло-
га, ефикасност и изедначеност на дејствувањето; 

— покажувач на расположивиот притисок во 
пневматските уреди на работната кочница, улога 
и неговата функција. 

3. Двотактен и дизел мотор: 

— двотактен бензински мотор и принципот на 
неговата работа; 

— дизел мотор: принципот на работа и уредите 
за напајање со течно гориво. Разликата помеѓу ОТО 
и дизел мотор — по начинот на работата, деловите, 
горивото и потрошувачката. 

4. Електрични уреди: 

— акумулатор (батерија): улога, опис и одржу-
вање; 

— генератор (динама): улога, основни делови и 
принципот на работа; 

— автоматски прекинувач и реглер, со нивната 
улога; 

— електричен покретач (стартет): улога, ос-
новни делови и принципот на работа. 

5. Светлосни и светлосно-сигнални уреди: 

— светлосни и светлосно-сигнални уреди: уло-
га, врсти, светлосни уреди за осветлување на па-
тот (големо светло, соборено светло и светло за 
магла): состојба, број, положај, боја, подвоеност, 
функционирање, меѓусебна поврзаност и др.; 



16 јули 1975 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 26 - Стр. 471 

— светлосни уреди за означување на возилото: 
предни светла, задни светла, со нивната улога, по-
ложај, боја, изедначеност, видливост, функциони-
рање, поврзаност и друго; 

— габаритни светла: улога, број, положај, боја, 
функционирање, поврзаност со другите светла и 
др.; 

— жолто ротационо светло: улога, положај, вид-
ливост, боја, функционирање и др.; 

— светла за осветлување на задната регистар-
ска таблица :улога, продор на светлосните зраци, 
боја, функционирање, поврзаност со другите свет-
ла и др.; 

— катадиоптери (мачји очи): улога, број, по-
ложај, боја, форма, површина и видливост; 

— светлосно сигнални уреди за давање свет-
лосни знаци: покажувачи на правецот — мигавци: 
улога, положба, број, боја, функционирање, видли-
вост и бројот на трепкањето; 

— стоп-светла: улога, положба, број, боја и 
функционирање. 

6. Останати уреди на возилото: 

— уред за давање звучни сигнали: улога, врсти, 
составни делови на уредот, состојба, функционира-
ње, интензитет на звучните сигнали и др.; 

— уреди што овозможуваат нормална видли-
вост: улога, ветробранско стакло и други застак-
лени површини, состојба, проводност и ознака на 
сигурносното стакло; 

— уред за одмрзнување и одмаглување на ве-
тробранот, уред за греење и проветрување на ка-
бината на возачот и просторот за патниците: улога 
и користењето; 

— брисачи на ветробранот: улога, број, функ-
ционирање, ефикасност, со перачот на ветробранот, 
нивната состојба и функционирање; 

— возачки огледала: улога, број, положба, 
функционирање, можноста за подесување и нив-
ното користење; 

— електрични осигурани и нивната улога; 
— контролни и сигнални уреди: брзиномер со 

патомер и светилка за осветлување со нивната уло-
га и функционирање. Контролна сина лампа за 
големото светло: улога, функционирање и поврза-
ност со другите светла; 

— тахограф, неговата улога и состојба; 
— светлосни или звучни сигнализатор за кон-

трола на работата на покажуваните на правецот 
(мг/ггавците); улога, функционирање, видливост и 
истовремено активирање со покажуваните на пра-
вецот; 

— уред за одвод на согорените гасови: улога, 
основни делови и нивна состојба, издувната цевка 
и обоеноста на издувните гасови; 

— максимално ниво на дозволената бука на 
моторните возила. 

7. Опрема на возилата: 

— брави на вратите, со нивното осигурување, 
држање и состојби; 

— завесици на задните блатобрани-калници: 
улога, состојба, положба и големина; 

— приклучоци за сигурносни појаси и нивната 
улога; 

— уреди за обезбедување на возилото од краж-
ба; улога, врсти, функционирање и нивна упо-
треба; 

— опрема на возилата: апарат за гасење по-
жар, прицврстеност, ознака на рокот на траење 
и др.; 

— зимска опрема на возилото: зимски гуми со 
и без шајки, синџири, песок, лопата, крута врска-
РУДа, јаже и др.; 

— знак за означување на запрено возило на 
коловозот — трокут: улога, боја и начинот на пос-
тавување; 

— уред за сигнализација на недозволениот при-
тисок во пневматиците: улога и негова функција 
на возилата на кои таквиот уред е задолжителен; 

— влечен уред за спојување на влечното и 
приклучното возило: улога, прицврстеност и по-
мошна врска. 

8. Преглед на возилото, дефекти и нивно откло-
нување: 

— преглед на моторното возило пред, за време 
и по употребата; 

— дефекти на моторните возила, пронајдува-
ње и нивно отстранување на: светлата и светлосно-
сигналните уреди, уредот за довод на гориво и 
спроведувањето на гасната смеша, уредот на бате-
риското палење за создавање варници на с в е т -
ците, уредот за ладење, уредот за запирање, уре-
дот за управување и др. Вадење, наместување и 
поправка на пневматиците (гумите). 

III. ПРОГРАМА НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ОД 
УПРАВУВАЊЕТО СО МОТОРНО ВОЗИЛО ИЛИ 

ТРАКТОР 

— подготвување на возилото за возење: обвр-
ски на возачот во текот на подготвувањето и ис-
прави за возење; 

— влегување во возилото, пуштање на мото-
рот во работа, следење работата на моторот, пос-
тигање на работна температура; 

— дејствија што се изведуваат со возилото — 
маневрирање на полигон или на друго погодно 
место на кое нема сообраќај или на кое е послаб 
интензитетот на сообраќајот: 

1. Тргнување од место: на рамен пат, на пат 
со поголем надолжен наклон; 

2. Промена на степенот на преносот, одржување 
на правецот на движењето со менување на брзи-
ните; 

3. Запирање и паркирање на возилото: кон 
десниот и левиот раб на коловозот и на место оп-
ределено за паркирање со возење напред односно 
наназад; 

4. Возење наназад: одржување на правецот на 
определена должина, влегување на бочен пат со 
скршнување на десно; 

5. Полукружно скршнување без маневра на по-
широк простор и со двојна маневра на ограничен 
простор; 

— постапување според сообраќајните прописи 
за време на возењето на јавен пат надвор од на-
селено место и во населено место, на кој е поголем 
интензитетот на сообраќајот: 

1. Вклучување во сообраќајот, промена на на-
чинот и правецот на движењето; 

2. Страна на движењето; 
3. Брзина на движењето; 
4. Скршнување; 
5. Првенство на минување; 
6. Разминување; 
7. Престигнување и обиколување; 
8. Давање на знаци за предупредување на дру-

гите учесници во сообраќајот; 
9. Запирање и паркирање на возилата; 
10. Обврска на возачот спрема пешаците и дру-

гите учесници во сообраќајот; 
11. Употреба на светлата во сообраќајот; 
12. Сообраќај на раскрсница; 
13. Сообраќај на патен премин преку желез-

ничка пруга; 
14. Сообраќај на автопат и на пат резервиран 

за сообраќај на моторни возила; 
15. Сообраќај во тунел; 
16. Возила под придружба и со право на пр-

венство за минување; 
17. Постапување според сообраќајните знаци; 
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IV. ПРОГРАМА НА ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ОД ОС-
НОВИТЕ НА УКАЖУВАЊЕТО ПРВА ПОМОШ НА 
ЛИЦА ПОВРЕДЕНИ ВО СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА 

1. Давање прва помош и средства што се ко-
ристат за давање прва помош: 

— поим на прва помош; 
— значење на прва помош за натамошната 

судбина на повредените; 
— причини за потребата возачите на моторни 

возила да бидат оспособени за укажување прва 
помош; 

— важност на дозволените и недозволените деј-
ствија при укажување прва помош. 

Практични дејствија: 
— демонстрирање средства што се наоѓаат во 

кутијата за прва помош за моторни возила, како 
и начин на употребата на тие средства; 

— демонстрирање прирачни средства што мо-
жат полесно да се употребат за укажување прва 
помош: шамија за глава (триаголна шамија), исе-
чени ленти на платно (поврска), штичиња, знак — 
триаголник за означување на запрени возила, спи-
санија, весници и сл. (средства за имобилизација): 

— нагледно демонстрирање врз посетител за 
начинот како треба да се прегледа повредено ли-
це. 

2. Постапка по рани; 

— поим на отворена и затворена рана; 
— опасности врзани за рана крвавење и ин-

фекција; 
— санитарна обработка и лекарски преглед на 

рана настаната во сообраќајна незгода; 
— постапка со рана; 
— општа состојба на повредениот поради ра-

нувањето. 
Практични дејствија: 
— завој околу темето и подбрадокот; 
— завој за лактот или коленото; 
— завој околу вратот; 
— завој од триаголна шамија за глава, коле-

но и шака. 

3. Крвавење и прва помош: 

— поим на надворешно и внатрешно крваве-
ње, опасности од крвавење, знаци и прва помош; 

— искрвавеност, знаци и прва помош; 

Практични дејствија: 
— дигитална компресија на надлактичната арте-

рија и во препоните; 
— поставз^вање на компресивен завој на ек-

стремитетите, градниот кош и стомакот; 
— подврзување на прекинат екстремитет кој 

крвави; 
— поставување на искрвавениот во лежечка 

положба со спуштена глава и со подигнат долен 
дел на трупот и нозете. 

4. Преломи на коски, повреди на зглобови и 
прва помош: 

— затворени и отворени преломи на коски од 
екстремитетите: знаци, опасност и прва помош; 

— ишчашување на зглобови; знаци и прва по-
мош; 

— значење на добра имобилизација за поната-
мошната судбина на повредениот; 

— основни правила кон кои треба да се при-
држува при изведување на имобилизацијата; 

— знаци според кои може да се констатира 
прелом на клучна коска, 'рбет и карлица и ука-
жување прва помош ка ј тие видови повреди. 

Практични дејствија: 
— правилно држење на повредени екстреми-

тети за време укажувањето на прва помош; 
— имобилизација на подлактицата со помош 

на скут од палто; 

— имоб,илизациј а на подлактица, надлактица 
л шака со триаголна шамија; 

— имобилизација на повредена нога кон здра-
ва нога. 

5. Отстранување опасноста од задушување и 
вештачко дишење: 

— најчести случаи на опасност од задушување: 
слевање крв во грло или грклан, влегување на по-
вратена течност од желудник во патиштата за ди-
шење, запаѓање на јазикот во грло; 

— начин на отстранување опасноста од заду-
шување; 

— случаи за примена на вештачко дишење. 

Практични дејствија: 

— ослободување на патиштата за дишење и 
поставување на повредениот во десна бочна по-
ложба; 

— вештачко дишење според методите на вди-
шување на воздух „уста на нос" и „уста на уста"; 

— надворешна масажа на срцето; 
— вештачко дишење конбинирано со масажа 

на срцето. 

6. Други повреди и практични дејствија: 
— пригмечување и прва помош; 
— изгореници и прва помош; 
— прав и инсекти во око и нивно отстрану-

вање од внатрешната страна на долниот очен ка-
пак и горниот очен капак; 

— труење со издувни гасови и прва помош; 
— оштетување со студ и прва помош; 
— гасење на запалена облека; 
— поставување на повредени во полуседечка 

положба, лежечка положба со умерено подигнати 
раце и нозе и во лежечка положба со полусвргт-
кани нозе во колената. 

7. Постапка со повредените во сообраќајна не-
згода: 

— постапка во сообраќајни незгоди; 
— основни начела за извлекување на повре-

дени од возилото; 
— спасување од автомобил при потонување; 
— постапка при наредување на сообраќајна не-

згода; 
— превезување на повредени. 

Практични дејствија: 
— извлекување од возилото на повредени со 

повреда на рбетот; 
— пренесување на повредените со повреда на 

'рбетот и поставување во соодветна положба; 
— извлекување од возилото на повредените со 

прелом на коските на нозете; 
— пренесување на повредените со прелом на 

долните екстремитети и поставување во соодветна 
положба; 

— внесување на повредените со повреда на 
'рбетот или долните екстремитети во несанитетски 
возила. 

Прилог 2 
V. ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕРКА НА ПОЗНАВАЊА-
ТА НА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ И ОСНОВНИ-
ТЕ ПРАВИЛА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШ-

ТАТА 

1. Општи привила на сообраќајот: 
— вклучување во сообраќај и промена на на-

чинот и правецот на движење; 
— страна на движење; 
— брзина на движењето; 
— разминување; 
— престигнување; 
— обиколување; 
— знаци за предупредување; 
— запирање и паркирање; 
— пресекување на колона на пешаци. 
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2. Посебни правила на сообраќајот: 

— превоз на лица со возила што се управуваат 
со возачка потврда; 

— употреба на светлата ноќе и дење во слу-
чај на намалена видливост; 

— растојание помеѓу возилата во движење; 
— означување на запрени возила; 
— сообраќај на велосипеди и велосипеди со 

мотор; 
— движење на пешаци; 
— сообраќај на раскрсници (поим и подела на 

раскрсниците и начин на регулирање на сообра-
ќајот на раскрсница); 

— правила за движење и предности на рас-
крсниците ; 

— движење на раскрсници вон од нивото на 
патиштата и со кружен тек на сообраќај; 

— сообраќај на автопат и пат резервиран за 
сообраќај на моторни возила; 

— сообраќај во тунел; 
— возила под придружба; 
— возила со право на првенство на минување; 
— влечење возила; 
— должности во случај на сообраќајна незгода: 
— сообраќај по неповолни временски услови 

3. Сообраќајни знаци: 
— сообраќајните знаци како фактор за безбед-

ност и нивна поделба; 
— знаци за опасност; 
— знаци за изречени наредби; 
— знаци за известување; 
— дополнителни табли; 
— ознаки на коловозот; 
— светлосни сообраќајни знаци. 

298. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за измена на Статутот на 
Основното училиште „Кочо Рацин" во село Деб-
реште, општина Прилеп, донесена од собирот на 
работните луѓе на училиштето, одржан на 30 јуни 
1974 година, на седницата од 28 мај 1975 година 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за измена на 

Статутот на Основното училиште „Кочо Рацин" во 
село Дебреште, општина Прилеп, донесена од со-
бирот на- работните луѓе на училиштето одржан на 
30 јуни 1974 година (бр. 01-190/1 од 1 јули 1974 
година). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Кочо Ра-
цин" во село Дебреште, општина Прилеп на начин 
определен во статутот на училиштето за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод па 
поднесената претставка, со решение У. бр. 91/74 
од 16 април 1975 година поведе постапка за оцену-
вање законитоста на актот означен во точката 1 
на оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за неговата согласност со ставот 2 на 
член 135 од Законот за основното училиште 
(„Службен весник на СРМ" бр. 7/69). 

Во текот на постапката и на седницата одржа-
на на 28 мај 1975 година Судот утврди дека при 
донесувањето на оспорената одлука на собирот на 
работните луѓе на училиштето од вкупно 43 вра-
ботени биле присутни 35 работници, а од 5 прет-
ставници на општествената заедница бил прису-
тен само 1 претставник и дека одлуката била до-
несена со мнозинство гласови од присутните. 

Во ставот 2 на член 2 од Законот за основното 
училиште е определено дека во управувањето со 
определени работи во основното училиште учеству-
ваат и претставници на општествената заедница, 
а во ставот 1 на член 127 од овој закон е опреде-
лено дека советот на училиштето го сочинуваат 

членови избрани од работната заедница и прет-
ставници на општествената заедница. Согласно ста-
вот 1 на член 132 во врска со точката 1 на член 
131 од законот за донесувањето статут на училиш-
тето одлучуваат сите членови на училиштето. Спо-
ред ставот 2 на член 135 од Законот определено 
е дека советот на училиштето може полноважно 
да решава ако на седницата се присутни повеќе 
од половината од вкупниот број негови членови 
избрани од работната заедница и повеќе од по-
ловината од вкупниот број на членовите претстав-
ници на општествената заедница. 

Со оглед на тоа што на собирот на работните 
луѓе одржан на 30 јуни 1974 година бил присутен 
само 1 претставник на општествената заедница 
Судот утврди дека на оспорената одлука не е 
донесена во согласност со ставот 2 на член 135 
од Законот за основното училиште, поради што Су-
дот одлучи како во точката 1 на оваа одлука. 

Оваа одлука, во смисла на член 433 од Ус-
тавот на СР Македонија, Судот ја донесе на сед-
ница без претходно одржување на јавна расправа. 

У. бр. 91/74 
28 мај 1975 година 

Скопје 
Претседател 

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

299. 
Врз основа на член 35 од Општествениот до-

говор за усогласување на распределбата на до-
ходот и личните доходи во основните организации 
на здружениот труд во стопанството — пречистен 
текст („Службен весник на СРМ", бр. 15/75), Служ-
бата на општественото книговодство на СР Маке-
донија донесува 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА МЕТОДОЛО-
ГИЈАТА ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИ ПО-
ДАТОЦИ ОД СТРАНА НА ОСНОВНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СТО-
ПАНСТВОТО, ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕТО НА САМОУПРАВНИТЕ СПОГОДБИ, ОД-
ДЕЛНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И ОП-
ШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СТОПАНСТВОТО 

I. Во образецот РДо-5 кој е составен дел на 
Методологијата за искажување на потребните по-
датоци од страна на основните организации на 
здружениот труд во стопанството, за следење на 
спроведувањето на самоуправните спогодби, оддел-
ните општествени договори и општествениот до-
говор за организациите на здружениот труд во сто-
панството („Службен весник на СРМ", бр. 31/73 и 
23/74), се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во делот II, во ставот 1 во табелата, во ко-
лоната 1 по редниот број 5 се додава нов реден 
број кој гласи: „6 средно за одредено занимање 
1,60". 

2. Досегашните редни броеви 6, 7, 8, 9 и 10 
стануваат 7, 8, 9, 10 и И. 

3. Во делот III под б) во редниот број 7, на 
крајот на текстот во заградата се додава: „х 1,05", 
а формулата по бројот ,ДОО" се менува и гласи: 

х х 1,05 

100 

II. Оваа методологија влегува во сила наред-
ниот ден по објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1975 година. 

27 мај 1975 година Генерален директор, 
Скопје Благој Симеонов, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

278. 
Врз основа на член 16 став 5 и член 28 од 

Законот за самоуправните интересни заедници за 
социјална заштита, како и член 11 став 2 и 16 од 
Статутот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита (Заедница), Собра-
нието на Заедницата на седницата на 1. 07. 1975 
година донесе 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДРШКА 
НА ШТИТЕНИЦИ СМЕСТЕНИ ВО УСТАНОВИ 
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО КОИ УЧЕСТВУ-
ВА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -

СКОПЈЕ ЗА 1975 ГОДИНА 

По точката I се додава точка 1-а која гласи: 
„Корисниците на средствата од точка I се 

обврзуваат добиените средства за издршка на шти-
тениците сместени во установите за социјална 
заштита да ги користат: 

— 60% за лични доходи на вработените во 
установите и 

— 40% за материјални трошоци што претста-
вува економска цена на чинење на услу-
гите". 

Дополнувањето на Одлуката влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија", а ќе се применува од 1. 01. 1975 година. 

Бр. 03-191/1 
1 јули 1975 година 

Скопје 

Претседател 
Селман Рустеми, с. р. 

279. 

Врз основа на член 15 од Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје (Заедница), во соглас-
ност со Општествениот договор за усогласување на 
доходот и личните доходи во основните организа-
ции на здружениот труд и работните заедници во 
општествените дејности („Службен весник на 
СРМ", бр. 11/75), Собранието на Заедницата на сед-
ницата одржана на 1. VII. 1975 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ИЗГУБЕНАТА ЗАРАБО-
ТУВАЧКА НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ИЗБРАНИТЕ ИЛИ 
ИМЕНУВАНИТЕ ЛИЦА ОД СОБРАНИЕТО НА 
ЗАЕДНИЦАТА И СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧ-
КАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА 

I 
На делегатите и избраните или именуваните 

лица на Собранијата на Републичката заедница за 
социјална заштита, кои поради учество во работа-
та на Собранијата и телата на Собранијата, кон 
поради вршењето на други работи по одлука на 
телата на Собранијата, нивните претседатели или 
по одлука на претседателот на Собранието, не 
остваруваат личен доход на работното место во 
организацијата на здружениот труд или во друга 
организација, државен орган или личен доход од 

самостојна дејност, им се пресметува надоместок 
на неостварениот личен доход и тоа: 

1) На делегатите и избраните или именуваните 
лица што се во работен однос, врз основа на пот-
врди од организацијата на здружениот труд или 
друга организација за висината на неостварениот 
личен доход или за просечниот личен доход што 
го оствариле во последните три месеци, односно го-
дина дена, ако тоа е за нив поповолно; 

2) На делегатите и на избраните или имену-
ваните лица кои остваруваат личен доход од са-
мостојни дејности и на индивидуалните земјодел-
ски производители, им се исплатува надоместок во 
висина од 200 динари за секој работен ден. 

II 
На организациите на здружениот труд и дру-

гите организации, по нивно барање, им се рефун-
дира износот на личниот доход што го исплату-
ваат на делегатите за учество во работата на Соб-
ранијата и неговите тела. 

III 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката на Собранието на За-
едницата бр. 02-53/1 од 26. VI. 1974 година. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СР Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВ-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 

Бр. 03-192/1 
1 јули 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Селман Рустеми, с. р. 

280. 
Врз основа на член 15 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита Скопје (Заедница), во согласност 
со Општествениот договор за усогласување на рас-
пределбата на доходот и личните доходи во основ-
ните организации на здружениот труд и работните 
заедници во општествените дејности („Службен 
ресник на СРМ", бр. 11/75), Собранието на Заедни-
цата на својата седница одржана на 1. VII. 1975 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ И ПАТНИТЕ 
ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ НА ДЕ-
ЛЕГАТИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗ-
БИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА И СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СО СВОЈ-

СТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

I 
Висината на дневниците за службено пату-

вање на делегатите, функционерите и другите ли-
ца што ги избира и именува Собранието на Заед-
ницата и Собранието на Републичката заедница за 
социјална заштита со својство на собор на Соб-
ранието на СРМ изнесува 250. — динари. 

И 
Надоместок на патните трошоци на делега-

тите, функционерите и другите лица наведени во 
точката I од оваа одлука, се признава во висина 
на стварно направените трошоци за превоз со пре-
возните средства во јавниот сообраќај. 
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Во случај на употреба за превоз на сопствено 
возило, се признава надоместок во висина на це-
ната за превоз со воз или автобус. 

III 
Цела дневница се исплаќа за време поминато 

на пат подолго од 12 часа па се до 24 часа, а по-
ловина дневница се исплаќа за време поминато на 
пат од 8 до 12 часа. 

IV 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи одлуката на Собранието на За-
едницата бр. 02-54/1 од 26. VI. 1974 година. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 

Бр. 03-194/1 
1 јули 1975 година 

Скопје 
Претседател, 

Селман Рустеми, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КРАТОВО 

281. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8, 
член 17 став 3 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 5/74), член 
25 став 1 точка 9, во врска со член 26 став 4 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кратово, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање Кратово, на седницата на Соборот на делега-
тите — корисници на услугите — работници, одр-
жана на 17 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-

рените умрени лица изнесува: 
за лица до 1 годишна возраст 500 динари 
за лица од 1—7 годишна возраст 800 динари 
за лица од 7—14 годишна возраст 1.100 динари 
за лица над 14 годишна возраст 1.400 динари 

Член 2 
Ако посмртните останки на осигуреното лице 

се превезуваат од местото каде што настапила смрт-
та до местото на живеење заради закоп износот од 
член 1 на оваа одлука се зголемува до висината на 
стварните трошоци према тарифите за превоз на 
посмртни останки во јавниот сообраќај. 

Кога осигуреното лице умре во странство, а 
превозот поради закоп се изврши во Југославија, 
надоместокот од претходниот став се зголемува за 
20%. 

Член 3 
Осигурените лица надоместокот на трошоците 

за закоп го остваруваат кај Стручната служба на 
Општинската заедница со поднесување на след-
ново: 

— извод од матичната книга на умрените; 
— доказ дека умреното лице е осигуреник; 
— доказ за превоз на умреното лице од местото 

на смртта до местото на закоп. 

Член 4 
Ако закопот на осигурено умрено лице го из-

врши работна или друга организација, на истата и 
припаѓа надоместок на трошоците за закоп во виси-
на предвидена во претходните членови. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престануваат да важат одредбите кои се одне-
суваат за надоместок за закоп од Одлуката за 
надоместок на патни трошоци, трошоци за закоп и 
посмртна помош и помош и спрема на новородено 
дете, бр. 04-3613/1 од 22. ХП. 1972 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 4/73). 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1975 година. 

Бр. 01-1306/1 
17 мај 1975 година 

Кратово 
Зам. претседател, 

Добре Ивановски, с. р. 

282. 
Врз основа на член 37 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 9 став 1 точка 8, 
член 17 став 3 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 5/74), и 
член 25 став 1 точка 9 и член 26 став 4 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кратово, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кратово, на седницата на Соборот на делегатите 
корисници на услугите — работници, одржана на 
17 мај 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТ-
НИТЕ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВА-
ЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Осигурените лица имаат право на надоместок 

на патни трошоци и трошоци за исхрана и пре-
стој во случаите и под условите предвидени во 
Статутот на Заедницата. 

Член 2 
Надоместок на патните трошоци на осигуре-

ните лица им припаѓа за патување извршено на 
релација каде постојат редовни сообраќајни врски 
од местото на живеење, односно работното место 
до местото каде се наоѓа здравствената организаци-
ја односно лекарска комисија, во случај оддале-
ченоста да биде поголема од 10 км. 

Осигурените лица при остварување на здрав-
ствената заштита имаат право да ги користат сред-
ствата во јавниот сообраќај и тоа: автобус во пат-
ниот и втора класа воз во железничкиот сообраќај. 

За извршеното патување на начин и со сред-
ства одредени во претходниот став на осигуре-
ните лица на име трошоци за патување им се ис-
платува износ според утврдените тарифи во јав-
ниот сообраќај. 

Во случај патувањето да се изврши со други 
превозни средства, на осигуреникот му се призна-
ваат трошоци во висина како патувањето да е из-
вршено со автобус односно воз П класа. 
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Член 3 
Право на надоместок на трошоците за превоз во 

полн износ му припаѓаат на осигуреното лице кога 
поради природата на болеста, по оценка на раково-
дителот на здравствена работна организација, од-
носно лекарска комисија, користи посебно средство 
(авион, хеликоптер, кола за спиење, I класа во же-
лезнички собраќај или друго превозно средство). 

Во случај осигуреното лице да патува со пре-
возни средства наведени во претходниот став без 
претходно одобрение од раководителот на здрав-
ствена работна организација или лекарска комиси-
ја, ќе има право на надоместок на трошоците за 
превоз, ако по наодот и извештајот на лекарот кој 
ја пружил лекарската помош односно по мнението 
на лекарска комисија, поради состојбата на боле-
ста, требало да се користи такво превозно сред-
ство. 

Член 4 
Кога на одредена релација не постои превозно 

средство на јавниот сообраќај, а поради тежината 
на болеста превозот е извршен со некое дуго пре-
возно средство, на осигуреното лице му припаѓа 
надоместок од 130 динари по прејден километар, 
ако од местото на живеење односно работното ме-
сто до местото во кое се наоѓа здравствената работ-
на организација има повеќе од 5 км., под услов 
ако лекарот утврди дека превозот бил потребен. 

Одредбите од став 1 на овој член ќе се приме-
нуваат и на релации каде постојат сообраќајни 
средства ако случајот бил итен а не можело да се 
употреби брза помош и превозот е извршен со дру-
го превозно средство. 

Дали случајот е итен и дали во конкретниот 
случај не можела да се употреби брза помош утвр-
дува надлежниот лекар. 

Член 5 
Кога на осигуреното лице му е одреден при-

дружник на истиот му припаѓа надоместок за тро-
шоци за превоз со истото превозно средство кое е 
одредено за оболеното лице. 

Кога придружникот се враќа во местото на жи-
веење односно кога оди во друго место за оболе-
ното лице да го врати во местото на живеење, тро-
шоците за превоз се пресметуваат по одредбите на 
член 2 и 4 од оваа одлука. 

Член б 
Надоместокот на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита изнесува: 

— на подрачјето на општината 20,00 динари 
— на подрачјето на СР Македонија 

освен Куманово, Кр. Палан-
ка, Пробиштип и Штип 70,00 динари 

— на подрачје надвор од СРМ 150,00 динари 
— за Куманово, Кр. Паланка, 

Пробиштип и Штип пауша-
лен износ од 30,00 динари 

На децата на осигуреникот до 7 годишна воз-
раст им припаѓа 50% од надоместокот утврден во 
претходниот став. 

Член 7 
Кога придружник на осигурено лице е работ-

ник на здравствена работна организација кој пора-
ди здравствената состојба на осигуреното лице па-
тува и по наредба на здравствената работна орга-
низација, му припаѓа надоместок на име трошоци 
и престој во висина која е одредена во норматив-
и т е акти на здравствената работна организација 
во која е тој вработен, во колку за него тоа е по-
поволно. 

Член 8 
Осигурените лица правото на надоместок на 

патни трошоци и трошоци за престој и исхрана го 
остваруваат во Стручната служба на Општинската 
заедница. 

Надоместокот на патните и другите трошоци 
осигурените лица го остваруваат врз основа на из-
даден патен налог од страна на надлежен лекар 
односно наодот и мислењето на лекарска комисија. 

Осигурените лица кои имаат место на живее-
ње на подрачје на друга заедница, како и осигу-
рените лица кои се на привремен престој вон по-
драчјето на Заедницата, имаат право на надоместок 
на патни трошоци под условите и начинот утврде-
ни во оваа одлука, со тоа што подрачјето на За-
едницата на местото на живеење ќе се смета за 
подрачје на оваа заедница и користат право на 
надоместок согласно член 6 на оваа одлука. 

За осигурените лица од претходниот став 
Стручната служба на Заедницата може да даде 
овластување на Стручната служба на друга заед-
ница да врши пресметка и исплата на патните тро-
шоци на товар на фондот на работничко осигу-
рување. 

Член 9 
Надоместокот на патните и другите трошоци се 

исплатува по правило по завршеното патување 
га се поднесува налог од надлежниот лекар од кој 
може да се утврди дека одредено патување е из-
вршено. 

Во исклучителни случаи по барање на осигу-
рено лице може да му се исплати аконтација на 
патните и други трошоци пред да почне патува-
њето. 

Износот на аконтацијата се одредува според 
одобреното превозно средство и времетраењето на 
патувањето. 

Осигуреното лице е должно во рок од 3 дена 
по извршеното патување — лекување, да подне-
се уредна документација со која ќе потврди дека 
патувањето е извршено. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престануваат да важат одредбите кои се одне-
суваат за патни трошоци и трошоци за исхрана и 
престој од Одлуката за надоместокот за патни тро-
шоци, трошоци за закоп и посмртна помош и спре-
ма на новородено дете, бр. 04-3613/1 од 22. ХП. 1972 
година („Службен весник на СРМ" бр. 4/73). 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1975 година. 

Бр. 01-13,07/1 
17 мај 1975 година 

Кратово 
Зам. претседател, 

Добре Ивановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРИЛЕП 

283. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 30 став 1 точка 
11 и член 31 став 4 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинската и основни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, а во врска со Одлуката за утврдување нај-
нискиот износ на надоместокот на трошоците за 
закоп на осигурено лице на Републичката заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Скопје, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, на седницата на Соборот на делегатите на 
корисниците — работници, одржана на 10 јуни 1975 
година, донесе 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 јули 1975 
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О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината, усло-

вите за стекнување право на надоместок на тро-
шоците за закоп и посмртна помош во случаЈ на 
смрт на осигурено лице од подрачјето на општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Прилеп. 

Член 2 
Износот на надоместокот на трошоците за за-

коп се утврдува и тоа; 
1. — 600 динари во случај на смрт на осигуре-

но лице до 1 годишна возраст, 
2. — 800 динари во случај на смрт на осигу-

рено лице од 1 до 7 годишна гозраст, 
3. — 1100 динари во случај на смрт на осигу-

рено лице од 7 до 14 годишна возраст, 
4. — 1400 динари во случај на смрт на осигу-

рено лице на возраст над 14 години. 

Член 3 

Во случај да осигуреното лице умре надвор од 
подрачјето на Општинската заедница, надоместокот 
од претходниот член се зголемува со 30Те, без 
обѕир каде е закопот извршен. 

Доколку осигуреното лице умре во странство, 
надоместокот се зголемува со 50%, без обѕир каде 
е закопот извршен. 

Член 4 

Надоместокот на погребните трошоци се испла-
тува на лицата кои ќе го извршат законот на оси-
гуреното умрено лице врз основа на изводот од 
матичната книга на умрените, потврда за изврше-
ниот закоп и здравствената легитимација на умре-
ното лице. 

Во случај да осигуреното лице умре во стран-
ство, покрај доказите од претходниот став, се под-
несува и потврда од дипломатското претставништ-
во на СФРЈ во таа земја дека закопот е извршен 
во странство. 

Член 5 

На членовите на потесното семејство на умре-
ниот осигуреник, кои тој од својата заработувачка 
ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во ви-
сочина на едномесечен износ од основот за надо-
месток на личниот доход, односно едномесечната 
последна пензија, материјалното обезбедување или 
привремениот надоместок, при што се зема пред-
вид и заштитниот додаток кој се исплатува со 
пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се 
исплатува со инвалидската пензија што му припа-
ѓала на умрениот осигуреник, доколку се исполне-
ти условите за посмртна помош предвидени со 
Статутот и општите акти на Заедницата. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на пог-

ребните трошоци и посмртната помош стасува на 
денот на смртта, односно законот на осигуреното 
лице. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1975 го-
дина. 

Со денот на стапувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на износот на трошоците за закоп и посмртна по-
мош бр. 674 од 30. 1. 1973 година. 

Оваа одлука да се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 2392 
10 јуни 1975 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 

284. 

Врз основа на член 36 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 30 став 1 и член 
31 и 57 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската и основни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување — Прилеп, Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, на заеднич-
ката седница на сите собори на делегатите, одржа-
на на 10 јуни 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС НА 
УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ 

ЛЕКОВИ 

Член 1 
На име учество во трошоците за користење на 

издадените лекови, освен за лековите за чија при-
мена е. потребна интервенција на стручен здрав-
ствен работник, осигурените лица плаќаат по 3,00 
(три) динари по издаден лек препишан на рецепт 
и набавен во аптека или друга здравствена ра-
ботна организација на подрачјето на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Прилеп, без обѕир на цената — вредноста 
на издадениот лек. 

По исклучок, ако препишаниот лек е под вред-
носта од 3,00 динари, лекот се издава со наплата 
на полната цена на тој лек. 

Член 2 
Учество во трошоците од претходниот член 

(партиципација) не плаќаат осигурените лица на 
кои лековите им се препишани по основ на право-
то од задолжителните видови за здравствена заш-
тита, како и во случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести (член 30 и 32 
од Законот). 

Член 3 

Износот на учеството од член 1 на оваа од-
лука, осигуреното лице го плаќа веднаш при по-
дигањето на лекот во аптеката односно здравстве-
ната работна организација. 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1975 го-
дина. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за височината 
на постојаниот износ на учество на осигурените 
лица во трошоците за користење на издадените 
лекови, бр. 5614 од 22. 11. 1973 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 2393 
10 јуни 1975 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, с. р. 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на Хасан, 
род. Ибрахим Сафие од Скопје, против тужениот 
Хасан Рамадан, од татко Хамзи и мајка Џемила, 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Хасан Рамадан во рок 
од 30 дена сметано од објавувањето на огласот, 
да се јави во судот или да ја достави својата 
точна адреса. По истекот на овој рок судот ќе му 
одреди старател кој ќе го застапува во бракораз-
водната парница, согласно чл. 77 од ЗПП, до пра-
восилното окончување на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1448 од 
9. VII. 1975 година. (99) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен 
спор по тужбата на тужителот Ристовски Жарко 
од село Стрновац, Кумановско, против тужената 
Ристовска, родена Димковиќ Добрица, од село 
Стрновац, Кумановско, сега со непознато место 
на живеење, за развод на брак. 

Се повикува тужената Добрица во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот, да се јави во 
судот или да ја достави својата точна адреса. Во 
спротивно ќе и биде поставен привремен стара-
тел кој ќе ја застапува до окончувањето на овој 
спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1174/75. 
(101) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд е покрената постапка од страна 
на предлагачот Горѓи Мисајлевски од село Лешок, 
против Општината Тетово, за амортизација на ис-
права за занаетчиски мајстор од лебопекарскиот 
занает, за кое нешто му е издадена диплома бр. 
127/13 од 25. III. 1955 година. 

Се повикува имателот на исправата во рок од 
1 месец од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ" да пријави на овој суд 
дека ја поседува споменатата исправа, а воедно 
во истиот рок се повикува секое лице што сака 
да стави приговор против покренатата постапка или 
да го извести судот за лицето кое ја поседува и 
ја држи споменатата исправа. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 236/75. 
(98) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II 

Еминовиќ Наџије од Бујановац, ул. „Морав-
к а " бр. 21, поднесе предлог до Општинскиот суд 
Скопје II, за докажување смртта на Бајрам Кур-
тсшевиќ од Скопје, кој наводно загинал како бо-
рец во НОВ во почетокот на месец ноември 1944 
година кај Скопје, а во матичната книга на ум-
рените не е заведен. Бидејќи лицето Бајрам Кур-
тешевиќ е во неизвесност, се повикува да се ја-
ви доколку е живо, како и секој оној што знае 
за неговиот живот, да му јави за тоа на судот 
во рок од три месеци од објавувањето на овој 
оглас во „Службен лист на СФРЈ", „Службен 
весник на СРМ" и на огласната табла на Оп-
штинскиот суд Скопје II, Скопје, бидејќи по ис-
текот на овој рок, судот ќе донесе решение со 
кое ќе се утврди дека лицето Бајрам Куртеше-
виќ од Скопје, умрел во текот на 1944 година. 

Од Општинскиот суд Скопје II, Скопје, Впс, 
бр. 93/73 година. 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Рашидов Серафедин од Штип, ул. „Козјак 
Планина" бр. 22 поднесе тужба до овој суд за раз-
вод на брак против тужената Рашидова Атиџе од 
Штип, сега со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да одреди свој зас-
тапник. Во спротивно, судот по службена должност 
ќе и го определи за застапник Илиев Боге, прип-
равник при Окружниот суд во Штип и делото ќе 
се решава во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 159/75. (97) 

КОНКУРСИ 
Советот на Специјалната болница за костно — 

зглобна туберкулоза Охрид 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на слободните работни места 
и тоа: 

1. ФИЗИОТЕРАПЕУТ 1 
2. РАБОТЕН ТЕРАПЕУТ 1 

У С Л О В И 
Кандидатот под реден број 1: 
— да има завршено виша школа за физиоте-

ралеути, 
— најмалку една година работно искуство, 
— да не е осудуван ниту да е под истрага, 
— да е во добра здравствена состојба за вр-

шење на работата. 
Кандидатот под реден број 2: 

— да има завршено виша школа за работни 
терапеути, 

— да не е осудуван ниту да е под истрага, 
— да е во добра здравствена состојба за вр-

шење на работата. 
Личен доход според Самоуправната спогодба за 

распределба на личните доходи. 
Пријавите со дипломите за завршеното обра-

зование, уверенијата за неосудуван и да не е под 
истрага, уверенијата за здравствена состојба и ра-
ботните книшки, се доставуваат на адреса: Специ-
јална болница за костно — зглобна туберкулоза — 
Охрид — конкурсна комисија. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од на-
редниот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на СРМ", и во тој рок се поднесуваат 
пријави. 

Некомплетираните пријави нема да се земаат 
предвид при одлучувањето. (111) 

Врз основа на член 67 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70) 
и член бб и 67 од Статутот на Центарот, Конкурс-
ната комисија за социјална работа Гостивар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на Центарот за соци-
јална работа 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 
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— да има завршена висока школа од социјален 
смер со 2 години работно искуство на раководни 
места или виша школа од социјален смер со 10 
години работно искуство од кои 5 години на ра-
ководни места во центар за социјална работа ИЈШ 
друга социјална служба; 

— да има организациони способности и морал-
но-политички квалитети. 

Предност има лицето со завршена висока струч-
на спрема. 

Кандидатот покрај молбата задолжително под-
несува и доказ за школската подготовка, работно 
и раководно искуство. Доколку се во работен од-
нос согласност од работна организација. Приложу-
ва и уверение дека не е под истрага, дека не е 
осудуван, лекарско уверение, работна карактерис-
тика и куса биографија. 

Молбите со потребната документација се дос-
тавуваат до Центарот за социјална работа — Гос-
тивар. 

Некомплетираните документи не се земаат 
предвид. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето. (114) 

Конкурсната комисија за именување директор 
на Мешовито трговско претпријатие врз основа на 
член 68 и 71 од Статутот на работната организаци-
ја „ОСМИ СЕПТЕМВРИ" - Дебар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на работната организација (име-
нување) 

За директор на работната организација ќе би-
де именувано лице кое покрај општите услови ги 
исполнува и следните посебни услови: 

— да има високо образование — економски или 
правен факултет со 7 години работно искуство, од 
кои 4 години на раководни работни места; 

— да има више образование — виша економ-
ска комерцијална школа или виша управна школа 
со 10 години работно искуство, од кои 5 години на 
раководни работни места; 

— да не е осудуван за кривични дела од член 
134 од Законот за конституирање и упис во суд-
скиот регистар на организациите на здружениот 
труд; 

— со судска одлука да не му е забрането вр-
шењето на должноста директор. 

Личниот доход му се одредува спрема одредби-
те на Самоуправната спогодба за распределба на 
личните доходи во работната организација. 

Пријавените кандидати покрај молбата такси-
р а н со 2,00 динари таксени марки да ги достават 
и следните документи: 

— доказ за завршено образование, 
— доказ за работно искуство, 
— лекарско уверение, 
— уверение дека не се осудувани, 
— уверение дека не се под истрага и 
— уверение дека не им е забрането вршењето 

на должноста директор. 
Некомплетираните документи нема да бидат 

разгледани. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 

-,Службен весник на СРМ". 

Конкурсната комисија при Градежното прет-
пријатие „ Б Р А Т С Т В О " - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за технички директор на работната организација 
Услови: 
1. Да има завршено технички факултет (гра-

дежно архитектонска насока) или средно техничко 
училиште, со работен стаж од 10 или 12 години. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат и по-
себните услови: 

— да не се осудувани за кривични дела на-
ведени во член 55 од Основниот закон за прет-
пријатијата; 

— со судска одлука да не му е забрането вр-
шење на должноста технички директор на прет-
пријатие. 

Молбите со потребните документи да се дос-
тавуваат до конкурсната комисија на Градежното 
претпријатие „Братство", ул. 124 бр. 16 — Скопје 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Конкурсната комисија при Шумарскиот ин-
ститут — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за звањето ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК во 
Отсекот за екологија и типологија на шумите и 
шумските станишта. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-
те по Законот за организирање на научните деј-
ности („Службен весник на СРМ" бр. 17/74). 

Со пријавата кандидатите поднесуваат куса 
биографија, список на научни и стручни трудови, 
како и самите трудови. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". 

Советот на претпријатието во основање Ко-
мунално занатско услужно производно претпри-
јатие „КОМУНАЛ СЕРВИС" с. Лабуништа -
Струга \ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување директор на претпријатието 
Услови: Покрај општите услови предвидени со 

Законот за конституирање на организациите на 
здружен труд и уписот во судскиот регистар, кан-
дидатот треба да ги исполнува и следните посеб-
ни услови: 

1. да има положено испит за степен на струч-
но образование за ВКВ работник од градежна 
струка и работен стаж од 10 години, од кои 4 
години на раководно работно место; 

2. да има положено испит за степен на струч-
но образование за КВ работник од градежна 
струка и 15 години работен стаж, од кои 4 години 
на раководно работно место. 

Кандидатот е должен да поднесе програма за 
развој на претпријатието од комунално занатско 
— услужни и производни дејности. 

Да има организациони и други способности 
за успешно раководење со претпријатието. 

Да поседува морално-политички квалитети. 
Да не е казнуван — осудуван и да не се води 

кривична постапка против истиот. 
Пријавите со документите во смисла на 'на-

ведените услови, кандидатите треба да ги под-
несуваат до Со,ветот на претпријатието во осно-
вање. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат во обѕир при решавањето. 

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на 
неговото објавување во „Службен весник на СРМ". 

Врз основа на член 61 од Законот за изград-
ба на инвестициони објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 35/73) и член 4 од Правилникот за на-
чинот и постапката за останување изградба на 
инвестиционите објекти, стручната комисија на 
инвеститорот ООЗТ „Живинарска фарма" Белим-
бегово — Скопско објавува 

О Г Л А С 
за јавно наддавање за отстапување градба па 

инвестиционен објект „Силосно построеше" во 
Еелимбегово 

Ориентациона вредност на инвестициониот 
објект изнесува 10.000.000.00 динари. 

Објектот ќе биде лоциран во Белимбегово, во 
кругот на Фабриката за производство на доби-
точна храна. 
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Рокот за градба на објектот е утврден на 7 
месеци, сметано од денот на воведувањето на из-
ведувачот во работа. 

За утврдување најповолен понудувач инвес-
титорот ги утврдува следните критериуми, кои 
понудувачот е должен да ги наведе во својата 
понуда: 

— цена на изведбата — градбата на објектот, 
— рок на изведувањето, 
— пресметка на работите по систем „клуч во 

рака" или според изведбени количини (предност 
„клуч во рака)", 

— список на стручниот кадар и на оној кој 
ќе биде ангажиран во градбата на објектот, 

— список на досега изведени поголеми сплас-
ни построеше а, 

— фактор со ценовник на клучните матери-
јали и работна рака за непредвидените работи, 

— процент на манипулативни трошоци, 
— дали се бара аванс и под кои услови, 
— финансиската положба според завршната 

сметка за измината година. 
Со инвестиционо-техничката документација и 

останатите услови за градба на објектот, заинте-
ресираните можат да се запознаат во Управата на 
ООЗТ „Живинарска фарма" Белимбегово — Скоп-
ско, секој ден од 10 до 14 часот. 

Рокот за доставување на понудите е заклуч-
но со 29 август 1975 година до 10 (десет) часот, 
кој се доставуваат до комисијата за јавно над-
давање за градба на Силосно построение во кру-
гот на Фабриката за производство на добиточна 
храна во Белимбегово. 

Документацијата да се достави во посебен зат-
ворен коверт, запечатен и подвосочен. 

Одлука за отстапување градба на објектот 
инвеститорот ќе донесе во рок од 10 дена сметано 
од денот на одржувањето на јавното наддавање, а 
најповолниот понудувач е должен во рок од 20 
дена сметано до денот на известувањето да склу-
чи договор за градба со инвеститорот и да отпоч-
не со градба на објектот најдоцна до 1 октомври 
1975 година. 

Режискиот одбор за изградба на деловна згра-
да за Здравствен дом во Штип 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобноста на изведувачите за изградба на 
деловна зграда за Здравствен дом во Штип. 

1. Предмет на отстапување на изградбата се: 
градежните, градежно-занаетчиските и инстала-
терските работи на деловната зграда за Здравст-
вен дом во Штип. 

2. Работите ќе се изведуваат во Штип, на ло-
кацијата на бившата зграда на Општинското соб-
рание. 

3. Видови на работите се: сите градежни, гра-
дежно-занаетчиски и инсталатерски работи ут-
врдени во проектот на деловната зграда за Здрав-
ствен дом во Штип. 

Избраниот изведувач има право во извршува-
њето на работите, да вклучува свои кооперанти 
според условите што ќе се утврдат во договорот. 

4. Писмената пријава треба да содржи: 
— фирма на пријавителот; 
— податоци на стручен кадар; 
— податоци за техничка опременост; 
— доказ дека е регистриран за изведување на 

ваков вид работа; 
— податоци за поважни објекти на кои при-

јавителот досега учествувал. 
Пријавите се поднесуват на адреса: Медицин-

ски центар — Штип, за Режиски одбор за из-
градба на здравствен дом во Штип. 

Рок за поднесување на пријавите е 10 дена 
од денот на објавувањето на огласот. 

Разгледувањето на пријавите ќе се изврши во 
рок од 10 дена по истекот на рокот за поднесу-
вање на пријавите. 

Заинтересираните изведувачи потребните ин-
формации околу вредноста на објектот и услови-
те за градење можат да ги добијат во Медицин-
ски центар — Штип. 

Одлука за пријавените кои ќе бидат избрани 
за подобни изведувачи, ќе се донесе во рок од 
10 дена од истекот на рокот за поднесување на 
пријави, а ОЗТ кои поднеле пријави ќе бидат 
известени по овој рок. 
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