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У Р Е Д Б А 
ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ И ЗА ОД-
БИРАЊЕТО НА АРХИВСКАТА ГРАЃА ОД РЕ-

ГИСТРАТУРСКИОТ МАТЕРИЈАЛ 

I. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдува начинот на ра-

ботата и правилата на постапување во канцеларис-
кото работење и начинот на одбирањето и еви-
дентирањето на архивската граѓа од регистратур-
скиот материјал на републичките органи на упра-
вата и републичките организации, општинските ор-
гани на управата, органите на управата на град-
ските заедници, организациите на здружениот труд 
и на другите самоуправни организации и заедници, 
општествените организации, здруженијата на гра-
ѓаните и на организациите и заедниците кои врз 
основа на закон или одлука на собрание на оп-
штина, односно на градска заедница, заснована 
врз закон, вршат јавни овластувања (органи на 
управата односно организации или заедници). 

Одредбите на оваа уредба се применуваат и 
на канцелариското работење на стручните служби 
на собранијата на општините, собранијата на град-
ските заедници и нивните извршни органи, до-
колку за нивното канцелариско работење нема по-
себни прописи. 

II. ПРАВИЛА НА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 2 
Канцелариското работење опфаќа: примање и 

прегледување на поштата, заведување на актите, 
доставување на актите за работа, административно-
техничко обработување на актите, експедирање на 
поштата, разведување на актите и нивно ставање 
во архива (архивирање), како и чување на ак-
тите. 

Член 3 
Во канцелариското работење акт е секој напи-

шан состав со кој се поведува, дополнува, менува, 
прекинува или се завршува некое службено деј -
ство. 

Актите и предметите во канцелариското рабо-
тење можат да бидат обични и од таен карактер. 

Ако со посебен пропис не е уредено поинаку, 
функционерот што раководи со органот на управата 
односно органот што раководи со организацијата 
или заедницата од која актот потекнува, го опре-
делува видот и степенот на тајноста на актот и 
предметот и определува посебни мерки и постапка 
за ракување и нивно чување. 

Член 4 
Во органите на управата односно во организа-

циите и заедниците актите, по правило, ги прима 
определен работник од органот односно од органи-
зацијата или заедницата во писарницата. 

По исклучок, за внатрешните организациони 
единици што водат одделни деловодници (член 7, 
став 1), функционерот што раководи со органот на 
управата односно органот што раководи со орга-
низацијата или заедницата може да определи по-
штата што им се доставува на тие единици да се 
прима во нивните посебни писарници. 

Член 5 
Обичната пошта ја отвора определениот ра-

ботник во писарницата, а поштата од таен карактер 
функционерот што раководи со органот на управа-
та односно органот што раководи со организацијата 
или заедницата, односно работникот кого тој писме-
но ќе го овласти. 

Поштата примена вон редовното работно вре-
ме ја отвора работникот што е дежурен, доколку 
е организирано дежурство. Ако таквата пошта е 
од таен карактер работникот што е дежурен 
ја отвора само ако за тоа е овластен. Ако дежур-
ниот работник за тоа не е овластен, по најкус пат 
тој ќе му ја достави на лицето што е овластено 
да ја отвори. 

Распоредувањето на актите на внатрешните ор-
ганизациони единици, по правило, го врши работ-
никот што ја отвора поштата. По исклучок, ф у н к -
ционерот што раководи со органот на управата 
односно органот што раководи со организацијата 
или со заедницата може да определи распореду-
вањето на актите, постојано или повремено, да го 
врши и друг работник. 

Член 6 
Органите на управата односно организациите 

и заедниците се должни да водат уредна евиден-
ција за сите примени односно сопствени акти. 

Основна книга за водење на евиденција за 
актите е деловодникот. За одделни видови акти 
можат да се водат посебни пропишани евиденции. 

Деловодникот се води по системот на основни 
броеви и подброеви. Со основниот број се означу-
ва предметот, а со подброевите се означуваат ак-
тите што се однесуваат на предметот. 

Член 7 
Органите на управата односно организациите и 

заедниците водат, по правило, еден деловодник и 
во него се заведуваат сите обични акти и предме-
ти. По исклучок определени внатрешни органи-
зациони единици во органите на управата односно 
во организациите и заедниците можат да водат 
одделни деловодници. 

За актите и предметите од таен карактер се во-
ди посебен деловодник. Во посебниот деловодник 
се заведуваат актите и предметите што претставу-
ваат државна, службена, воена, деловна и друга 
тајна. 

При заведувањето на актите и предметите што 
претставуваат службена, воена, деловна или друга 
тајна во посебниот деловодник се наведува и степе-
нот на тајноста со кој е означен актот или пред-
метот (строго доверливо, доверливо или интерно). 
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Член 8 
Покрај деловодникот, органите на управата од-

носно организациите и заедниците, заради полесно 
и побрзо ракување со актите, водат и помошни 
книги за евиденција, како што се: регистар, ин-
терна. доставна книга, доставна книга за пошта 
и други акти за евиденција. 

Член 9 
Сите акти мораат истиот ден кога се примени 

да се заведат во деловодникот и во другите про-
пишани книги за евиденција, да им се достават за 
работа на внатрешните организациони единици во 
органите на управата, односно во организациите 
или заедниците. 

Член 10 
Решените предмети на внатрешните органи-

зациони единици во органите на управата односно 
во организациите или заедниците по утврдување 
на рокот за нивното чување се должни без одла-
гање да ги вратат на писарницата, со потребно 
упатство за работата на писарницата (експедирање, 
држење во роковник и ставање во архива). 

Член 11 
Експедирањето на актите го врши писарни-

цата. 
По исклучок, внатрешните организациони еди-

ници во органот на управата односно ЕО органи-
зациите или во заедниците што водат одделен де-
ловодник можат поштата да ја експедираат преку 
својата посебна писарница. 

Сета пошта примена во текот на денот писар-
ницата е должна да ја експедира истиот ден. По-
штата примена по заклучувањето на експедицио-
ните книги, ако не е итна, ќе се експедира след-
ниот работен ден. 

Член 12 
Решените предмети се чуваат во писарницата 

и се предаваат на надлежниот архив. 
Сите решени предмети и книги (заклучени и 

озваничени) на крајот од годината се предаваат 
од писарницата во архива. 

Внатрешните организациони единици што во-
дат одделни деловодници (член 7, став 1) сврше-
ните предмети можат да ги држат во својата пи-
сарница најдолго до две години, а по овој рок се 
должни тие предмети, заедно со соодветните делов-
ници и со другите помошни книги, да и ги пре-
дадат на натамошно чување на архивата на пи-
сарницата на органот на управата односно на ор-
ганизацијата или на заедницата. За држење на 
свршените предмети подолго од две години во ор-
ганизационите единици потребно е посебно одобре-
ние од функционерот што раководи со органот на 
управата односно органот што раководи со орга-
низацијата или со заедницата. 

Член 13 
Свршените предмети се ставаат во архивата и 

се средуваат по архивски знаци. 
Архивскиот знак се состои од ознака на вна-

трешната организациона единица што го решила 
предметот и од ознака на групата работи во која 
предметот спаѓа според својата содржина. 

Планот на архивските знаци опфаќа : општ и 
посебен дел и листи на категории на архивската 
граѓа. 

- Листите на категории на архивската граѓа на 
почетокот на секоја година ги утврдува функцио-
нерот што раководи со органот на управата односно 
органот што раководи со организацијата или со 
заедницата според планот што го утврдува Архи-
вот на Македонија по единствени методи. 

Архивските знаци не можат да се менуваат во 
текот на годината, но можат да се додаваат нови 
ако тоа го бараат промените извршени во органи-
зацијата или во делокругот на органите па упра-
вата односно на организациите или заедниците. 

Член 14 
Актите од таен карактер се чуваат одвоено од 

обичните акти, и тоа на начин што обезбедува чу-
вање на нивната доверливост. 

Ако органите на управата односно организа-
циите и заедниците имаат помал број акти од таен 
карактер, нивното ставање во архива и чувањето 
може да се врши по броевите на деловодникот 
наместо по архивските знаци. 

Член 15 
Актите на органите на управата односно ор-

ганизациите и заедниците со кои се вршат служ-
бени преписки мора да содржат: наслов кој се 
состои од назив и седиште на органот; назив и 
адреса на примателот; кратко назначување на со-
држината на актот, предмет, врската на броевите, 
текст на актот; потпис на овластеното службено 
лице и отпечаток на службениот печат, а актите 
од таен карактер содржат и ознака за видот и 
степенот на тајноста. 

Актите што се изготвуваат во органите на упра-
вата односно во организациите или во заедниците 
веднаш по нивното изготвување, најчесто препи-
шаниот односно најдобро умножениот примерок 
озваничен како архивски примерок, се предава во 
писарницата. 

Член 16 
Во текот на работното време актите и дру-

гите Материјали не смеат да се остават без надзор. 
По завршувањето на работното времe, актите 

и другите материјали, печатите, штембилите и кан-
целарискиот прибор се држат заклучени во маси-
те, орманите или со работните простории во кои 
се сосема обезбедени. 

Органите на управата односно организациите 
и заедниците се должни да обезбедат чување, 
стручно одржување и обезбедување на архивската 
граѓа од оштетување, уништување и исчезнување. 

Член 17 
За печатите и штембилите што ги употребу-

ваат органите на управата односно организациите 
или заедниците се води посебна евиденција. 

Со печатите и штембилите ракува работник 
кој за тоа е овластен од функционерот што рако-
води со органот на управата односно органот што 
раководи со организацијата или со заедницата. 

Член 18 
Органите на управата односно на организациите 

и заедниците заради осовременување па работењето 
со актите по пат на примена на нови методи и 
технички средства на работа можат да воведат и 
канцелариско работење што се засновува врз един-
ствена класификација на предметите (актите) спо-
ред материјата и картотеката на предметите како 
основна евиденција. 

Органите на управата односно организациите 
и заедниците што ќе воведат систем на работење 
со актите од претходниот став, мораат да обезбедат 
основна евиденција за предметите и актите што 
како минимум на податоци ќе содржи: класифика-
ц и о н и знак од класификацијата на актите и пред-
метите според материјата, податоци за испраќа-
чот за предметите (презиме и име, адреса), пода-
тоци за тоа каде се наоѓа предметот односно актот 
во текот на обработката до архивирањето, како и 
податоците од кои може да се утврди рокот и на-
чинот на решавањето во управната постапка. 

III. НАЧИН НА ОДБИРАЊЕ НА АРХИВСКАТА 
ГРАЃА ОД РЕГИСТРАТУРСКИОТ МАТЕРИЈАЛ 

Член 19 
Одбирање на архивската граѓа од регистратур-

скиот материјал се врши во текот на одлагањето 
на свршените предмети. 
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Член 20 
За да се овозможи одбирање на архивската 

граѓа органите на управата, организациите односно 
заедниците донесуваат листи на категории за ар-
хивска граѓа од трајна вредност и листи на катего-
рии на регистратурски материјал со рокови за нив-
но чување. 

Член 21 
Целокупната архивска граѓа што се чува во 

органите на управата односно во организациите и 
во заедниците се евидентира според по единствени 
методи. 

Евиденцијата се врши по одбирањето на архив-
ската граѓа од регистратурскиот материјал. 

Евиденциите од претходниот став опфаќаат: 
назив на органот на управата, односно на органи-
зацијата или заедницата, година од која потекнува 
архивската граѓа, попис и опис на архивската гра-
ѓа, број на архивската граѓа изразена во листови 
и физичка состојба на архивската граѓа. 

Евиденциите се доставуваат на надлежниот ар-
хив најдоцна до 31 март во наредната година. 

Член 22 
Под архивска граѓа се подразбира целокупниот 

изворен и репродуциран, пишуван, печатен, цртан, 
фотографиран или на друг начин забележан до-
кументарен материјал создаден во текот на рабо-
тењето на органите на управата односно на орга-
низациите и заедниците што има историско и дру-
го значење. 

Под регистратурски материјал се подразбираат 
списите, службените книги, цртежите, фотограф-
ските и другите снимци, како и целокупниот друг 
пишуван, печатен или репродуциран материјал соз-
даден во работата на органите на управата односно 
на организациите и заедниците додека тој е од 
значење за нивната тековна работа. 

Регистратурскиот материјал е извор за архив-
ската граѓа. 

Член 23 
За листата на категории на архивската граѓа 

од трајна вредност, односно кои категории мате-
ријали имаат својство на архивска граѓа, органите 
на управата и организациите односно заедниците 
ги обврзува ставот на надлежниот архив. 

Член 24 
На целокупниот регистратурски материјал што 

се создава и прима во органите на управата однос-
но во организациите или во заедниците при заве-
дувањето во десниот агол се става посебен штем-
бил кој содржи: архивски знак (четвороцифрен) 
според планот, рок на чување според листите, да-
тум на одлагањето во писарницата и потпис на 
службеното лице кое го работело актот. 

Член 25 
Свршените акти во писарницата се ставаат во 

фасцикли според планот на архивските знаци и 
тоа во посебни кошулки, а архивската граѓа од 
трајна вредност — во посебни регистратурски ма-
теријали со утврдени рокови за нивно чување. 

Член 26 
Извлечениот регистраторски материјал се чу-

ва до утврдените рокови, а потоа се уништува ко-
мисиски, по добиената согласност на надлежниот 
архив. 

Член 27 
Одбраната архивска граѓа со трајни вредности 

му се предава на надлежниот архив во регистра-
турски средена состојба во рокови што ќе ги утвр-
дат спогодбено органите на управата, организациите 
односно заедниците и надлежниот архив. 

Член 28 
Органите на управата, организациите и заед-

ниците се должни одбраната архивска граѓа совесно 
да ја чуваат од секаков вид на оштетување или 
уништување и да обезбедуваат мерки за нејзино 
чување и заштита. 

Член 29 
Стручна помош во донесувањето на плановите 

на архивските знаци и листовите на категории, од-
бирањето на архивската граѓа од регистратурскиот 
материјал, задолжителното евидентирање, чувањето 
и заштитата на архивската граѓа во архивата до 
предавањето на надлежниот архив, давањето на 
согласност за уништување на регистратурскиот ма-
теријал во утврдени рокови, вршат архивите на 
општините и Архивот на Македонија. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
Поблиски прописи за обликот, содржината и 

начинот на водењето на деловодникот и картоте-
ката на предметите, за составните делови на ак-
тите, начинот на изработка на актите, пре-
пишувањето, изготвувањето на актите за потпис и 
за архивирањето, ќе донесе републичкиот секре-
тар за законодавство и организација. 

Член 31 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 12-622/2 
9 март 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

118. 
Врз основа на член 30 од Уредбата за канце-

лариското работење и за одбирање на архивската 
граѓа од регистратурскиот материјал („Службен 
Б-есник на СРМ", бр. 14/77), републичкиот секретар 
за законодавство и организација донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕ-
ЊЕ И ЗА ОДБИРАЊЕТО НА АРХИВСКАТА 

ГРАЃА ОД РЕГИСТРАТУРСКИОТ МАТЕРИЈАЛ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со ова упатство поблиску се уредува об-
ликот, содржината и начинот на водењето на де-
ловодникот и картотеката на предметите, состав-
ните делови на актите, начинот на изработка 
на актите, препишувањето, изготвувањето на актите 
за потпис и за архивирањето, односно за одбира-
њето на архивската граѓа од регистратурскиот ма-
теријал. 

2. Одредбите на ова упатство се применуваат 
на канцелариското работење на републичките ор-
гани на управата и републичките организации, оп-
штинските органи на управата, органите на упра-
вата на градските заедници, организациите на здру-
жениот труд и на другите самоуправни организа-
ции и заедници, општествените организации, здру-
женијата на граѓаните и на организациите и заед-
ниците кои врз основа на закон или одлука на 
собрание на општина односно на градска заед-
ница, заснована на закон, вршат јавни овласту-
вања (органи на управата односно организации или 
заедници). 

Во рамките на канцелариското работење на 
органите на управата и на организациите и заед-
ниците поодделни изрази од ова упатство ги имаат 
следните значења, и тоа: 

1) акт е секој пишуван состав со кој се пове-
дува, дополнува, менува, прекинува или завршува 
некоја службена дејност на органот на управата, 
организацијата или заедницата. Пишуваниот сос-
тав може да биде забележан, односно сочинет или 
репродуциран и на друг начин — печатен, фото-
графиран, филмуван, фенографиран и сл. ; 
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2) прилог е пишуван состав (документ, табела, 
графикон, цртеж и сл.) или физички предмет што 
се прилага кон акт заради дополнување, објас-
нување или докажување на содржината на актот; 

3) предмет е збир на сите акти и прилози, што 
се однесуваат на исто прашање, задача и сл. и 
чинат посебна целина; 

4) досие е збир на предмети што се однесу-
ваат на иста материја или на исто правно или ф и -
зичко лице; 

5) фасцикла е збир на повеќе предмети или 
досија што по завршната постапка се чуваат сре-
дени во иста обвивка (кутија, корица и сл.); 

6) писарница е работна единица (работно мес-
то) во составот на органот на управата, организа-
цијата или заедницата во која се вршат канцела-
риски работи, а особено примање, отворање, пре-
гледување и заведување на акти, распоредување 
на пошта, односно доставување на акти во работа, 
експедирање на пошта, разведување на акти и 
нивно ставање во архива (архивирање), како и чу-
вање на акти; 

7) архива е составен дел на писарница каде што 
се чуваат свршените предмети, деловодници и дру-
ги книги на евиденцијата, како и други докумен-
тациони материјали до предавањето на надлежниот 
архив или до нивното уништување. 

II. ЕВИДЕНЦИЈА НА АКТИТЕ 

1. Приемен штембил 

1. Отпечаток на приемниот штембил (образец 
бр. 1) и роковниот штембил (образец бр. 2) се става 
на секој примен акт (поднесок) кој ќе биде заведен 
во деловодникот или во друга книга за евиденција. 

Отпечатокот на приемниот штембил се става, 
по правило, во горниот десен агол на првата стра-
на, а отпечатокот на роковниот штембил — под 
приемниот штембил на секој акт и прилозите кон 
актот. Ако тука нема доволно место отпечатокот 
на приемниот штембил се става на друго погодно 
место на првата страна, водејќи сметка текстот на 
поднесокот да остане наполно читлив и разбирлив. 
Ако на предната страна нема доволно место, отпе-
чатокот на приемниот штембил се става на грбот 
од актот во горниот лев агол. Ако страните на 
актот се во целост пополнети со текст, отпечатокот 
на приемниот штембил се става на парче чиста хар-
тија кое се прицврстува кон актот. 

Ако текстот на примениот акт е пишуван во 
продолжение на некој поранешен акт, приемниот 
штембил се става, по правило, десно под текстот 
на последниот акт пишуван во продолжение. 

Отпечатокот на приемниот штембил не се ста-
ва на прилозите на актот. 

2. Во отпечатокот на штембилот се запишуваат 
следните податоци и тоа: 

1) во рубриката „Примено" — датата на при-
емот на актот; 

2) во рубриката „Прилози" — вкупниот број 
на примените прилози. 

Ако прилогот се состои од повеќе листови, се 
назначува и бројот на листовите на таквиот при-
лог. Пликот што се прилага кон актот, приложе-
ните таксени марки и сл. не се сметаат како при-
лози; 

3) во рубриката „Вредност" — вкупниот износ 
на непоништените таксени марки што се залепени 
на актот или приложени кон актот. 

Другите ознаки на актите (на пример: врска 
на броевите и сл.) се забележуваат покрај отпеча-
токот на приемниот штембил. 

2. Распоредување на актите 

3. Начинот на распоредувањето на актите, од-
носно определувањето на организационата единица 
или на работникот на кој актот по заведувањето во 
деловодникот ќе му биде доделен во работа, го 
утврдува функционерот што раководи со органот 

на управата односно органот што го води рабо-
тењето на организацијата или заедницата со ре-
шение. 

Функционерот што раководи со органот на 
управата односно органот што го води работењето 
на организацијата или заедницата може да опре-
дели распоредувањето на актите постојано или по-
времено да го вршат и други работници овластени 
од него. 

Распоредувањето на актите се врши со ставање 
на арапски двоцифрени броеви и тоа за општиот 
дел на планот на архивските знаци од 01 до 07 што 
претставува класификација на актите по материја 
и врсти на регистратурски материјал и за посеб-
ниот (стручен) дел на планот од 08 натаму по ор-
ганизациони единици. Општиот дел на планот со-
држи одделни категории на архивска граѓа, од-
носно на регистратурски материјал што се одне-
сува на организацијата и развојот (историјат) 01, 
самоуправувањето 02, општата преписка и правните 
работи 03, работните односи 04, финансиското 
работење 05, народната одбрана 06 и општествената 
самозаштита 07. 

Општиот дел на планот на архивските знаци 
е единствен за сите органи односно организации 
или заедници, а посебниот дел на планот го до-
полнува секој орган односно организација или за-
едница според видовите на работите што им се 
ставени во нивниот посебен делокруг на работа 
(најчесто по организациони единици). За правилно 
одбирање на архивската граѓа од регистратурскиот 
материјал органите односно организациите или за-
едниците донесуваат листи на категории на ар-
хивска граѓа од трајна вредност и листи на катего-
рии на регистратурски материјал со рокови на нив-
но чување (листи). Новооснованите организациони 
единици се означуваат со наредните нови броеви. 

По завршеното распоредување актите му се 
предаваат на определениот работник на писарни-
цата заради заведување во соодветната основна 
евиденција. 

Телеграмите, актите со определени рокови и 
другите итни акти се распоредуваат или се заве-
дуваат веднаш по приемот. 

3. Деловодник 

4. Органите на управата, организациите и заед-
ниците што водат деловодник како основна евиден-
ција за примените и распоредените акти и за соп-
ствените акти (точка 7 под 5), ги заведуваат тие 
акти во деловодникот (образец бр. 3) според датата 
кога се примени. Телеграмите, актите со определе-
ни рокови, како и другите итни акти се заведуваат 
во деловодникот пред другите акти и веднаш се 
доставуваат во работа. 

Ако поради големиот број на примените акти 
или од други оправдани причини примените акти 
не можат да се заведат истиот ден кога се примени, 
ќе се заведат најдоцна следниот работен ден, пред 
заведувањето на новата пошта, и тоа под дата кога 
се примени. 

5. Во деловодникот не се заведуваат актите и 
другите пратки за кои според важечките прописи 
се водат посебни евиденции. Во деловодникот не се 
заведуваат ниту пратките што не претставуваат 
службена преписка (на пример: вратени доставници 
или повратници, документации од интерен карак-
тер, службени листови и други весници, разни спи-
санија и брошури, проспекти и сл.). 

6. Деловодникот се води по системот на основ-
ни броеви и подброеви во неповрзани тетратки од 
5 до 10 табаци или во облик на книга. 

Со основен број се означува предметот, а со 
подброеви секој примен акт што се однесува на тој 
предмет, како и сопствениот акт со кој предметот се 
засновува. 

Првиот акт од предметот се заведува под основ-
ниот број и добива подброј 1, додека другите при-
мени акти што се однесуваат на тој предмет, се за-
ведуваат под наредните подброеви. 
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4. Начин на заведување на актите во деловодникот 

7. Заведувањето на првиот акт во деловодникот 
со кој започнува некој предмет, се врши на след-
ниот начин: 

1) во рубриката 1 во горниот дел се запишува 
основниот број од деловодникот; 

2) во рубриката 2 се запишува кратка содржи-
на на предметот. Кратката содржина („предмет") 
треба да се наведе на начинот објаснет во точка 36 
од ова упатство; 

3) во рубриката 3 се запишува подбројот; 
4) во рубриката 4 се запишува датата на прие-

мот на актот односно датата назначена на прием-
ниот штембил; 

5) во рубриката 5 се запишува називот и се-
диштето на испраќачот на актот. Ако актот потек-
нува од правно или физичко лице, наместо нив-
ниот назив односно име ќе се запише само зборот 
„странка". При заведувањето на сопствените акти 
во оваа рубрика се става кратенка „еп"; 

6) во рубриката 6 се запишува само бројот на 
примениот акт (туѓ број), а ако тој акт нема број 
ќе се запише датата на актот; 

7) во рубриката 7 се запишува онака како е 
означено во приемниот штембил. 

Сите подоцна примени акти што се однесуваат 
на ист предмет се заведуваат на тој начин што ќе 
се пополнуваат само рубриките 3, 4, 5, 6 и 7 во рам-
ките на истиот основен број, и тоа по оној ред по кој 
се примени актите. 

8. По завршеното заведување, во приемниот 
штембил во рубриката „Број" се запишува основ-
ниот број под кој предметот е заведен во деловод-
никот, како и подбројот под кој актот е заведен во 
рубриката 3 од деловодникот (на пример 124/1, до-
дека понатамошните акти од истиот предмет ќе до-
бијат подброеви според редоследот по кој се заве-
дени во деловодникот, на пример: 124/2, 124/3 итн.). 

Основниот број на подбројот се запишува со 
молив и на секој лист на актот, ако актот се состои 
од повеќе листови, и тоа во горниот десен агол. 
Основниот број и подбројот се ставаат и на секој 
прилог, и тоа само во горниот десен агол на првата 
страна од прилогот. 

На документите што се работат во варијанти на 
првиот лист на документот во десниот агол под ос-
новниот број се запишува редоследот на варијанти-
те на текстот (на пример: I варијанта, II варијанта, 
конечен текст). 

9. Ако ка ј некој основен број се пополнети сите 
три места предвидени за подброевите, заведувањето 
на понатамошните броеви се врши по пат на пренос 
на основниот број. Овој пренос се врши на тој на-
чин што таквиот основен број повторно се запишу-
ва во деловодникот, и тоа под последниот основен 
број на деловодникот во времето кога се врши пре-
носот. На пример, ако актот што треба да се заведе 
како подброј се однесува на предмет заведен под 
основниот број 432, а во времето кога актот се за-
ведува последниот основен број е 1567, во рубриката 
1 на деловодникот под бројот 1567 повторно ќе се 
запише основниот број 432; во рубриката 2 ќе се 
препише кратката содржина на предметот број 432, 
а рубриките 3 до 7 ќе се пополнат на начинот на-
веден во точката 7 од ова упатство, почнувајќи од 
подбројот 4. Под така пренесениот основен број 
432 се продолжува запишувањето на наредните ос-
новни броеви, почнувајќи од бројот 1568. 

За да може да се утврди на кое место понатаму 
се запишуваат подброевите на некој основен број, 
во долниот дел од неговата рубрика 1 („Пренос") 
треба да се стават основните броеви помеѓу кои е 
продолжено запишувањето на подброевите. Од при-
мерот од став 1 на оваа точка во рубриката „Пренос" 
на основниот број 432 ќе се стави бројот 1567/8, што 
значи дека заведувањето на наредните броеви про-
должува помеѓу основните броеви 1567 и 1568. При 
натамошните преноси, основните броеви помеѓу кои 
е извршен вториот или следниот пренос треба да се 
запишат к а ј претходниот пренос и к а ј основниот 

број под кој предметот првпат е заведен во дело-
водникот. 

10. Ако за поодделни предмети со сигурност 
може да се предвиди дека ќе имаат повеќе од 3 
подброј а може однапред да се резервира потреб-
ното место за нивното заведување. На пример, ако 
во врска со предметот број 256/1 се очекуваат 8 
подброеви, за нивното заведување може да се ре-
зервира местото предвидено за следните два ос-
новни броја. Во тој случај во горниот дел од ру-
бриката 1, во кој инаку би се запишал основниот 
број 257 односно 258, се става повлака (—), а пред-
метот што треба да се заведе под основниот број 
257 ќе се заведе под местото резервирано за запи-
шување на подброевите на основниот број 256. 

11. При заведувањето на првиот акт на секој 
предмет (подброј 1), се става во посебна обвивка 
(кошулка), во која подоцна се вложуваат и другите 
акти од истиот предмет. При врвот на обвивката 
од левата страна се испишува ознаката на вна-
трешната организациона единица и основниот број 
под кој предметот е заведен во деловодникот од-
носно во картотеката (на пример, 09-324/1976, а под 
тоа може да се стави и кратка содржина на предме-
тот). Во обвивката актите се сложуваат според да-
тата на нивниот прием, така што одозгора да се на-
оѓа актот што е примен под најновата дата. 

5. Начин на запишување на податоците во 
деловодникот 

12. Запишувањето на податоците во деловодни-
кот се врши со мастило, со читлив ракопис, водеј-
ќи сметка за тоа податоците од една рубрика да не 
преминуваат во друга. 

За поодделни називи можат да се употребуваат 
кратенки што се општопознати, така што да можат 
без тешкотии да се прочитаат и да се разберат. 

Со оглед на потребата од вршење на пренос 
(точка 9), не е дозволено основните броеви во де-
ловодникот да се испишуваат однапред. 

Во деловодникот не смее да се врши бришење 
на погрешно запишани броеви или зборови, лепе-
ње на хартија преку погрешно пополнети рубрики 
и сл. Исправките се вршат со повлекување на 
тенка линија преку погрешно запишаните тексто-
ви, а над тоа се испишува правилен текст. Исправ-
ките во деловодникот ги врши работникот што го 
води деловодникот и ги заверува со дата и со пот-
пис. 

6. Почеток на водењето и заклучувањето на 
деловодникот 

13. На почетокот на секоја година, односно од 
почетокот на водењето на деловодникот, запишува-
њето на актите во деловодникот започнува со ос-
новниот број 1. 

По завршетокот на тековната година, заклучно 
со 31 декември, деловодникот се заклучува. 

Деловодникот се заклучува на тој начин што 
под последниот основен број се става службена за-
белешка за вкупниот број на предметите заведени 
во деловодникот. Оваа забелешка се датира и се 
заверува со печат, а ја потпишуваат работникот што 
го води деловодникот и неговиот непосреден ста-
решина. 

7. Поврзување на деловодникот 

14. По завршетокот на годината деловодникот се 
поврзува во една или повеќе книги, со тоа што 
една книга, по правило, да има најмногу до 200 
табаци. 

На предната страна од првата корица на дело-
водникот со крупни букви се испишува називот на 
органот на управата односно организацијата или за-
едницата во која се водат повеќе деловодници и на-
зивот на внатрешната организациона единица што 
води одделен деловодник. Под називот се става го-
дината, како и првиот и последниот основен број. 
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Во книгата на деловодникот се поврзуваат и за-
верените примероци на планот на архивските зна-
ци и листите за категоризацијата во односната го-
дина, и тоа на почетокот на годината. 

8. Посебен деловодник — за пошта од таен карактер 

15. Актите од таен карактер (член 7 став 2 од 
Уредбата) се заведуваат во посебен деловодник — 
за поштата од таен карактер. 

Посебниот деловодник — за поштата од таен 
карактер (посебен деловодник) се води на посебен 
образец (образец бр. 4) на истиот начин како и де-
ловодникот. Тој деловодник се води во укоричена 
и заверена книга која може да се користи за повеќе 
години, со тоа што секоја година треба посебно да 
се заклучи. 

По заведувањето на актот од таен карактер во 
приемниот штембил под бројот од посебниот дело-
водник се става кратенка за ознаката на тајноста 
(,.држ. тајна"; „сл. тајна"; „вој. та јна"; „дел. та јна" 
или „др. тајна"). 

Во посебниот деловодник се заведува секој акт 
што е примен со ознака за видот и степенот на та ј -
носта. Ако предметот заведен во деловодникот, во 
текот на постапката стане од таен карактер ќе се 
презаведе во посебниот деловодник со тоа ќе се из-
врши поврзување на тие броеви (точка 29, став 2). 

9. Регистар 

16. Заради полесно и побрзо пронаоѓање на ос-
новниот број на предметот, се води регистар (обра-
зец бр. 6). 

Регистар не се должни да водат органите на 
управата, односно организациите или заедниците 
к а ј кои приемот на актите, како и прегшската во 
врска со тие акти е од помал обем, така што бара-
ниот предмет во случај на потреба да може брзо 
да се пронајде и без регистар (од деловодникот, со 
помош на архивски знаци). 

17. Во регистарот се запишуваат податоците 
според предметот, а по потреба и според испраќа-
чот. 

Според предметот се запишуваат податоците во 
регистар: 

1) според почетната буква на презимето на 
физичкото лице, односно на називот на органот 
на управата, односно на организацијата или заед-
ницата на која се однесува предметот; 

2) според почетната буква на зборот што ја 
означува суштествената содржина на предметот. 

Според испраќачот, т. е. според почетната буква 
на називот на испраќачот, запишувањето на пода-
тоците во регистарот се врши ако тоа го бара спе-
цифичноста на работењето на органите на упра-
вата, односно на организациите или заедниците. 

Регистарот се води во неповрзани табаци кои на 
крајот на годината се поврзуваат во книга. 

Регистарот може да се води и во облик на 
картотека. 

Регистарот се устројува на тој начин што за 
секоја буква на азбуката ќе се земе по еден табак 
од образецот на регистарот и на него ќе се отстра-
нат (исечат) буквите што се наоѓаат под буквата 
на која се однесува табакот. Одделни букви на аз-
буката к а ј кои се предвидува поголем број запишу-
вања можат да се расчленат уште и по самоглас-
ките (на пример: ма, ме, ми итн.). Во горниот дел 
од образецот во рубриката „начин на запишување" 
се означува начинот на запишувањето на подато-
ците во регистарот, и тоа: или „Според предметот" 
или „Според испраќачот". 

Ако регистарот се води „Според предметот" мо-
ж е да се определи запишувањето во регистарот к а ј 
иста буква да се врши посебно според почетната 
буква на презимето на физичкото лице, односно на 
називот на органот односно организацијата или за-
едницата на која се однесува предметот, а посебно, 
според почетната буква на зборот што ја означува 
суштествената содржина на предметот. Во тој слу-

ча ј во рубриката „Начин на запишување" треба да 
се означи таквиот начин на запишување во регис-
тарот (на пример: „Според презимето", „Според на-
зивот" или „Според содржината"). 

Запишувањето на податоците во регистарот се 
врши, по правило, од деловодникот, а ако тоа не 
би одело на штета на експедитивноста на работе-
њето може да се врши од самиот акт. 

18. Запишувањето на податоците во регистарот 
„Според предметот" се врши на следниот начин: 

1) во рубриката 1 се запишува со број месецот 
во кој предметот е заведен во деловодникот; 

2) во рубриката 2 прво се запишува презимето 
и името на физичкото лице или називот на орга-
нот, односно на организацијата или заедницата на 
која предметот се однесува, а под тоа се наведува 
кратка содржина на актот (точка 36). Ако предметот 
се однесува на повеќе лица во регистарот, ќе се 
запише, по потреба, и секое од тие лица; 

3) во рубриката 3 се запишува местото (седиш-
тето, односно живеалиштето) на испраќачот; 

4) во рубриката 4 се запишува основниот број 
под кој предметот е заведен во деловодникот. 

Запишувањето на податоците во регистарот 
„Според испраќачот" се врши на тој начин што 
во рубриката 2 се става називот на испраќачот, 
во рубриката 4 — кратка содржина на предметот, 
а во рубриката 6 — број на примениот акт (туѓ 
број). Рубриките 1, 3 и 5 се пополнуваат како и 
соодветните рубрики во регистарот „Според предме-
тот" (точка 18). 

19. При комбиниран начин на водење на регис-
тарот (точка 17, став 7) запишувањето на подато-
ците во регистарот „Според презимето" или „Спо-
ред називот" се врши на тој начин што во рубри-
ката 2 од регистарот се запишува само презимето 
и името на физичкото лице, односно називот на 
органот односно на организацијата или заедницата 
на која се однесува актот; во рубриката 3 — нив-
ното живеалиште, односно седиште; во рубриката 
4 — кратка содржина на предметот; рубриките 1 и 
5 се пополнуваат исто како во регистарот „Според 
предметот". Запишувањето на податоците во регис-
тарот „Според содржината" се врши на тој начин 
што рубриките 2 и 3 се користат за запишување 
на на јважните зборови од содржината на предме-
тот (на пример: Канцелариско работење), рубриката 
4 — за поблизок податок за предметот (Упатство за 
примената), додека рубриките 1 и 5 се пополнуваат 
на начинот како и во регистарот „Според презиме-
то" односно „Според називот". 

10. Картотека на предметите 

20. Органите на управата односно организациите 
или заедниците што водат основна евиденција на 
предметите според картотечниот систем, ги уре-
дуваат со општ акт (со упатство и сл.) прашањата 
што се однесуваат на картотеката на предметите, 
во согласност со општите одредби на Уредбата и 
на ова упатство. 

Составен дел на општиот акт на органот на 
управата односно на организацијата или заедни-
цата за водење евиденција на предметите според 
системот на картотека се класификационите зна-
ци што ги утврдува органот на управата однос-
но организацијата или заедницата заради кла -
сификација на своите предмети според материјата, 
а другите податоци од член 18 на Уредбата се утвр-
дуваат со општ акт на органот на управата односно 
на организацијата или заедницата во согласност 
со основните правила за водење на картотеката 
на предметите од ова упатство. 

Евиденцијата за актите според системот на кар -
тотека се засновува врз класификацијата на пред-
метите според материјата што ја сочинува содржи-
ната на предметите, а класификацијата на пред-
метите се врши врз основа на класификационите 
знаци. 



15 април 1977 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 16 - Стр. 279 

21. Картотеката на предметите се состои од кар -
тички (образец бр. 8) печатени во две бои, заради 

разликување на картичките за стварните предмети 
(предмети што се однесуваат на општи прашања) од 
картичките и личните предмети (предмети што се 
однесуваат на определени органи, организации, дру-
ги правни лица и поединци). Картотеката на пред-
метите ја сочинуваат и картичките посебно означе-
ни заради разликување на предметите на првосте-
пената од предметите на второстепената постапка, 
од една страна, и заради разликување на предме-
тите на управната постапка од другите предмети, од 
друга страна. 

22. Покрај картичките од точка 21 на ова упат-
ство, картотеката на предметите содржи и број чани 
картони на чија предна страна се однапред отпеча-
тени броеви од 10 до 100, а на задната страна од 
101 до 200, кои служат за обележување и резерви-
рање на броевите за поодделни предмети (образец 
бр. 10). 

Ако бројот на предметите во поодделни класи-
фикациони знаци во текот на годината преминува 
200 предмети, кон искористениот бројчан картон 
се припојува нов картон на кој се допишуваат на-
тамошните броеви, итн. 

Сите картички од точка 21 на ова упатство се 
распоредуваат во картотеката во 10 главни групи, 
зависно од класификациониот знак што го имаат, 
а секоја главна група на картотеката на предмети-
те има по еден бројчан картон врз основа на кој 
со броеви од 1 до 200 се нумерираат предметите што 
спаѓаат во односната главна група. Во горниот де-
сен агол на бројчаниот картон се запишува класи-
фикациониот знак на главната група на која и при-
паѓа картонот и годината. 

Картотеката на предметите содржи, покрај 
картичките и бројчаните картони, и преградни кар-
тони (меѓаши), кои картичките од една главна гру-
па ги одвојуваат од картичките на друга главна 
група, или картичките од една подгрупа од картич-
ките на друга подгрупа, а ако е тоа потребно одво-
јување се врши и со букви на азбуката или со дру-
ги ознаки. 

Секој меѓаш сочинува к л а с и ф и к а ц и о н и знак 
на главната група, број на групата, односно подгру-
пата, буква на азбуката или друга ознака. 

23. Картичките, бројчаните картони и преград-
и л е картони (меѓаши) на поодделна главна група 
се средуваат според следниот ред: преградните кар-
тони (меѓаши), по меѓашите — бројчаните картони, 
потоа хронолошките картички на фактичните пред-
мети што уште не се архивирани, па архивираните 
предмети, а по тие предмети — картичките на лич-
ните предмети според азбучниот ред. По картички-
те на личните предмети се средуваат картичките на 
предметите на првостепената управна постапка, а 
веднаш потоа картичките на предметите на вто-
ростепената управна постапка. 

24. По истекот на годината картичките на реше-
ните предмети се издвојуваат во посебна картоте-
ка на решените предмети (пасивна), во која среду-
вањето на картичките се врши на ист начин како 
и во тековната (активната) картотека. Картичките 
на решените предмети можат периодично (месечно, 
тримесечно, полугодишно и сл.) да се издвојуваат 
во пасивната картотека. 

Бројчаните картони можат по истекот на го-
дината да се издвојуваат во пасивната картотека 
само ако сите предмети во определениот класифи-
к а ц и о н и знак се решени. Во спротивно, бројчани-
те картони остануваат во активната картотека и во 
наредната година, со тоа што на соодветен начин се 
означуваат броевите на нерешените предмети. За 
предметите обликувани во наредната година се ко-
ристат нови број чани картони (почнувајќи од бро-
јот 1 па натаму). 

25. Запишувањето на податоците (во картотека-
та се запишуваат само податоците што покажу-
ваат каде определен предмет како целост се наоѓа 
и чува) на картичката (образец бр. 8) се врши 
на следниот начин: при приемот на првиот акт 

(предмет), на картичката во горниот лев агол со 
машина за пишување се запишуваат класификаци-
ониот знак, редниот број (кој истовремено се пот-
цртува на бројчаниот картон од тој класификаци-
о н и знак) и годината, а на средната линија на 
заглавјето на картичката се заведува кратката со-
држина на актот (предметот). 

26. Кратката содржина („Предмет") се наведува 
така што предметот односно прашањето да биде 
што попрецизно и во целост јасно. При тоа, орга-
ните на управата, организациите и заедниците се 
придржуваат кон следните правила: 

1) стварните предмети, т. е. предметите што не 
се однесуваат ниту на физички ниту на правни 
лица, а ниту на определени органи туку на општи 
прашања (на сите лица или на определена катего-
рија лица, на сите граѓани, на сите органи, орга-
низации или заедници и сл.), се заведуваат така 
што само се запишува кратка содржина на праша-
њето или задачата, при што се земаат предвид оние 
зборови што на содржината на актот се на јкарак -
теристични и називот на испраќачот, односно озна-
ката „Сп" ако се во прашање сопствени акти (пред-
мети), на пример: „Нацрт на закон з а . . . " . — Ре-
публички секретаријат за законодавство и органи-
зација - Скопје; 

2) личните предмети, т. е. предметите што се 
однесуваат на физички или правни лица, односно 
на определени органи односно организации или за-
едници се заведуваат така што се наведува прези-
мето, името и живеалиштето, односно називот и се-
диштето, како и кратко објаснение на содржината 
на актот (на пример: Петар Петровски — Скопје, за-
сновување на работен однос, или Архив на Маке-
донија — статут и сл.). 

Ако пак предметот се однесува на повеќе лица, 
органи односно организации или заедници во кар-
тичката се запишува само правото лице и се до-
даваат зборовите: „и др." (на пример: Јовановски 
Јован, и др. од Скопје — работен стаж), а во еви-
денцијата за предметите се отвораат картички и за 
другите лица, органи, односно организации или за-
едници и се назначува класификациониот знак и 
бројот под кој се води картичката на правното лице, 
органот односно организацијата или заедницата (на 
пример: к а ј 555-3/76). 

Презимето на лицето, односно називот на ор-
ганот, организацијата или заедницата се пишува 
со големи печатни букви, а исто така и кога кар -
тичката се пополнува со рака. 

27. Податоците за движењето на предметот се 
запишуваат во картичката со рака и тоа: 

1) во колоната 1 се запишува местото каде што 
предметот се наоѓа (ознака на органот, службата, 
организационата единица или работното место, оз-
нака за роковникот „Р", ознака за изворно реша-
вање на предметот „Изв" и ознака за ставање на 
предметот во архив „а/а"); 

2) во колоната 2 се запишуваат датите кога 
предметот е предаден, односно одложен на местото 
што е означено во колона 1. Покрај ознаката за ро-
ковникот се става дата до кога предметот стои во 
роковникот; 

3) во колоната 3 (и евентуално во наредните 
колони) се запишуваат податоците што ги објасну-
ваат податоците од колона 1 и 2 (на пример: , , -И" 
ако истиот ден е примен уште еден акт, дата на но-
виот рок во случај на продолжување на рокот, озна-
ка „Р" која означува дека предметот е земен од 
роковникот пред истекот на рокот и е упатен на 
организационата единица, како и други податоци 
што поблиску го објаснуваат движењето и другите 
специфичности во постапката на обработката на 
предметот). 

28. Устроената картичка на предметот се кори-
сти за запишување на податоците од точка 27 на 
ова упатство се до окончувањето на работата на 
предметот без оглед на годината. Во наредната го-
дина, пред запишувањето на првиот следен податок 
за предметот од поранешната година, во колона 2 
прегледно се запишува ознаката на таа година. 
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Податоците за движењето на предметот се з а -
пишуваат прво на левата половина на картичката , 
а потоа на десната половина на картичката (левата 
и десната половина ги разграничува точката над 
колоната на средината на картичката) . На истиот 
начин се продолжува запишувањето на грбот на 
картичката (образец бр. 9). З а евидентирање на 
движењето на предметот може да се користи и цел 
ред на картичката (сите 6 колони водорамно), осо-
бено кога тоа го бара природата на предметот. 

Ако картичката на предметот е пополнета, з а -
пишувањето на податоците се продолжува на нова 
картичка, со тоа што таа, откако во неа ќе се вне-
сат потребните податоци (знак, број, година и к р а т -
ка содржина), ќе се спои со пополнетата картичка . 

Дополнително пристигнатите акти на веќе з а -
веден предмет, по исклучок, можат да се евиденти-
раат на картичката . Во тој случа ј колоната 3 се ко -
ристи за з апишување на ознаките што у к а ж у в а а т 
дека се во п р а ш а њ е дополнително пристигнати а к -
ти (на пример: „Н" означува нов спис, „Пр" — при-
лог и сл.). Наместо на картичката на предметот, тие 
акти можат да се евидентираат на обвивката на 
предметот и тоа со наведување на редниот број и 
кратка содржина на актот. 

Ако по грешка за веќе постоечки предмет се 
употреби нова картичка , а грешката не може вед-
наш да се исправи, запишувањето се продолжува 
на нова картичка , со тоа што се означува врската 
помеѓу двете картички (на пример: на старата к а р -
тичка се запишува „продолжение 032-35/76" и дата, 
а на новата картичка се запишува „порано 032-18/76" 
и дата), а порано отворената картичка и редниот 
број на бројчаниот картон се поништуваат. 

Ако на предметот што се однесува на повеќе 
класификациони знаци се отвораат к а р т и ч к и за 
секој класификационен знак на ко ј се однесува 
предметот, податоците за движењето на предметот 
се запишуваат само на една картичка , и тоа со 
класификациониот знак на кој предметот п р е т е ж -
но се однесува. На другите к а р т и ч к и (упатувачки) 
треба за тоа во просторот за евидентирање на дви-
жењето на предметот да се запише забелешка (на 
пример, види број 153/76, ако актот е запишан како 
стварен предмет, односно „види број 153-5/76 — Кос-
товски", ако е запишан к а к о личен предмет и сл.). 
За тие картички не се резервира и не се з а п и ш у -
ва редниот број ниту таквата забелешка се зема 
предвид при п р и к а ж у в а њ е т о на состојбата на при-
мените предмети. 

На предметот (обвивката или под приемниот 
штембил) можат да с^ запишуваат к л а с и ф и к а ц и о -
ните знаци на сите упатувачки картички што се 
отворени во врска со тој предмет, за да можат со 
картичките на решените предмети полесно да се 
издвојат во пасивна картотека упатувачките к а р -
тички што се отворени во врска со тие предмети. 

На истиот начин се запишуваат податоците 
и на картичките на предметите што се решени 
заедно. 

Органите на управата, односно организациите 
или заедниците што водат основна евиденција на 
предметите според картотечкиот систем, -актите и 
предметите од таен к а р а к т е р ги евидентираат во 
посебен деловодник (образец 4). 

11. Поврзување на актите 

29. Ако се прими дополнителен акт во врска со 
предметот заведен под основен број во претходната 
година, треба да се заведе во деловодникот односно 
во картотеката под нов основен број и се извршува 
поврзување на тој основен број со основниот број 
од претходната година. 

Поврзувањето на основните броеви во деловод-
никот, односно во картотеката се врши на тој начин 
што во долниот дел од рубриката 1 („Пренос") к а ј 
порано заведениот предмет ќе се стави основниот 
број и годината на подоцна заведениот предмет и 
обратно. По извршеното поврзување, предметите 

сочинуваат целина и натаму се водат под последен 
основен број. 

На начинот наведен во став 2 од оваа точ-
ка се врши поврзувањето на основните брое-
ви и кога ќ е се донесе заедничко решение за по-
веќе предмети што биле заведени во деловодни-
кот, односно во картотеката под посебни основни 
броеви, како и кога дополнителниот акт што се од-
несува на предметот заведен под основниот број по-
грешно ќе се заведе к а к о посебен предмет под нов 
основен број. 

12. Попис на актите 

30. Пописот на актите (образец бр. 5) се води во 
облик на табаци или книги и с л у ж и за заведување 
на акти од ист вид што се примаат масовно, а по 
кои се води иста постапка (на пример: поднесоци 
за издавање на разни потврди, уверенија за плате -
ниот данок, за имотната состојба, влезни и излезни 
ф а к т у р и и сл.). За овој вид акти, по правило, на 
почетокот на годината се резервираат првите основ-
ни броеви во деловодникот, односно во картоте-
ката . К а ј основниот број к а ј ко ј запишувањето на 
подброевите се врши на тој начин, се става преку 
Еодорамните линии од рубриката 5 на деловодникот 
односно на соодветната к а р т и ч к а со крупни букви 
„Попис на актите". 

Пописот на актите е составен дел на деловод-
никот, односно на картотеката . 

Ако во врска со акт заведен во пописот на а к -
тите се поведе посебна постапка, таквиот акт се 
издвојува од пописот на актите, се заведува во де-
ловодникот, односно во картотеката под основниот 
број и се извршува поврзување (точка 29 став 2). 

Пописот на актите може да се води и за поод-
делни видови предмети во врска со кои во текот на 
годината се предвидува прием на особено голем 
број акти. 

З а кои видови предмети ќе се води попис на 
актите, со решение се определува на почетокот на 
секоја календарска година. 

Од пописот на актите на кра јот на секоја го-
дина во деловодникот к а ј основниот број, под ко ј 
пописот на актите е заведен во рубриката 3 однос-
но во картичката , се запишува вкупниот број на 
актите заведени во текот на таа година во пописот 
на актите. Прописите на актите што се сложени во 
основните броеви се заклучуваат на к р а ј о т на го-
дината, се прилагаат кон деловодникот, заедно се 
поврзуваат и се архивираат односно се одлагаат 
според класификационите знаци заедно со решени-
те предмети. 

13. Здружување на актите 

31. Пред доставувањето на актите во работа на 
внатрешната организациона единица писарницата 
врши нивно з д р у ж у в а њ е со предметот во врска со 
ко ј се примени. 

З д р у ж у в а њ е т о на актите се врши на тој на -
чин што врз основа на податоците од деловодникот, 
односно од картотеката , се утврдува каде се наоѓа 
предметот. Предметот мора или да се наоѓа во 
внатрешната организациона единица што е озна-
чена во рубриката 7 при запишувањето на послед-
ниот подброј, или мора да биде разведен така што 
да се наоѓа таму каде што у к а ж у в а последната оз-
нака на разводот (рубрика 9). Меѓутоа, ако послед-
ниот подброј е заведен под понова дата (рубрика 8), 
актот треба да се наоѓа во внатрешната организа-
циона единица означена во рубриката 7 при заве -
дувањето на последниот подброј. 

Ако предметот на ко ј му се п р и д р у ж у в а нов акт 
се наоѓа во работа к а ј внатрешната организациона 
единица, покра ј отпечатокот на приемниот штем-
бил се става дата од кога предметот се наоѓа к а ј 
таа организациона единица. 
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Ш. ДОСТАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ ВО РАБОТА 

32. По заведувањето на актите во деловодникот, 
односно во картотеката, сите акти уште истиот ден 
им се доставуваат во работа на надлежните вна-
трешни организациони единици, а најдоцна след-
ниот ден веднаш на почетокот на работното време. 

Доставувањето на актите во работа се врши 
преку интерната доставна книга. 

Преку интерната доставна книга се доставуваат 
во работа и предметите што се наоаѓаат на чување 
ЕО роковникот на предметите. 

Секоја внатрешна организациона единица има 
една, а по потреба и повеќе интерни доставни 
книги. 

Приемот на актите го потврдува со својот пот-
пис (рубрика 4) раководителот на внатрешната ор-
ганизациона единица, односно работникот што тој 
за тоа ќе го определи. 

Раководителот на внатрешната организациона 
единица односно определениот работник е должен 
да изврши распоредување на актите на поодделни 
референти. 

Примањето на актите во работа референтите го 
потврдуваат со ставање дата и потпис во рубри-
ката 5 и 6 од интерната доставна книга. 

IV. НАЧИН НА ИЗРАБОТКА НА АКТИТЕ 

1. Составни делови на актот 

33. Ако со посебни прописи не е определено по-
инаку (Закон за општата управна постапка и др.), 
секој акт на органот на управата, односно на орга-
низацијата или заедницата со која се врши служ-
бена преписка со други органи односно организа-
ции или заедници, како и со физички лица (служ-
бен допис), мора да ги содржи следните делови: за-
главие, назив и адреса на примателот, кратка со-
држина на предметот (точка 35), број (ознака) и дата 
на примениот акт на кој се одговара, основен број 
на деловодникот и дата на порано експедираниот 
акт (точка 36), текст на актот, отпечаток на печа-
тот и потпис на овластеното службено лице. 

Покрај деловите од став 1 на оваа точка, заради 
полесно и побрзо ракување, актот на органот на 
управата односно на организацијата или заедница-
та ги содржи и следните податоци, ако постојат: 
број на телефонот на внатрешната организациона 
единица што го решавала актот, врска на броевите, 
ознака на прилозите, како и констатација на кого 
се му е доставен актот. 

Заглавието се става во горниот лев агол од ак-
тот и содржи назив и седиште на органот на упра-
вата, односно на организацијата или заедницата. 

Под основниот број се става ознаката на вна-
трешната организациона единица. Покрај бројот на 
актот, се означува и годината (на пример, бр. 
05-2568/2-1976). 

Покрај деловите од став 1 и 2 на оваа точка ак -
тот од таен карактер содржи и ознака на видот и 
степенот на тајноста, која се става во десниот горен 
агол од актот. Покрај ознаката на видот и степе-
нот на тајноста, ако е тоа пропишано со посебен 
акт, се става и областа на која се однесува актот. 
На пример ако актот се однесува на народната од-
брана, а по својата содржина претставува службена 
тајна со степен доверливо, во десниот горен агол на 
актот ќе се стави едно под друго: Народна одбрана, 
службена тајна, доверливо. 

34. Адресата на примателот на актот се состои 
од полн назив, односно презиме и име и седиште 
(живеалиште) на примателот со назначување на 
улицата и бројот (поштенски преградок), а по по-
л е в а ќе се означи и одредиштето (задната пошта) 
и републиката, односно автономната покраина. 

35. Кратката содржина на актот („Предмет") се 
става од левата страна под адресата на примателот. 
Составувањето на кратката содржина се врши на 
следниот начин: 

1) актот што се однесува на физичко лице се 
означува со наведување на неговото презиме и име 
и живеалиште, а покрај тоа се наведува работата 
на која се однесува актот. Презимето се испишува 
со покрупни или печатни букви (на пример, Мар-
ковски Марко, Прилеп, работен стаж); актот кој се 
однесува на правно лице се означува со наведу-
вање на неговиот назив и седиште, а потоа се на-
ведува работата на која се однесува актот (на 
пример: Фабрика за ткаенини „Тетекс" — Тетово, 
административен пренос на недвижности). Ако ак-
тот се однесува на повеќе лица или ако го подне-
суваат повеќе лица, ќе се запише само првоимену-
ваното, односно првопотпишаното лице со додаток 
„и др."; 

2) актот кој не се однесува ниту на физичко 
ниту на правно лице се означува со наведување са-
мо на содржината на работата за ко ја во актот се 
расправа (на пример, Канцелариско работење, упат-
ство). 

36. Заради полесно здружување под ознака 
,,Предмет" се става: 

1) број (ознака) и дата на примениот акт на кој 
се одговара („врска: вашиот бр. од "); 

2) основен број на деловодникот и дата на по-
рано експедираниот акт, особено за рекламации или 
дополнителни пратки („врска: нашиот бр. од 

Текстот на актот мора да биде јасен, концизен 
и читлив. Во текстот можат да се употребуваат 
само оние кратенки што се вообичаени и лесно раз-
бирливи. Законите, уредбите и другите прописи што 
се наведуваат во актот треба, по правило, да се на-
пишат со нивниот полн назив, со назначување на 
службениот лист (број и година) во кој се објавени. 

37. Службените акти ги потпишува функционе-
рот што раководи со органот на управата односно 
органот што го води работењето со организацијата 
или заедницата односно раководителот на нивната 
внатрешна единица, или работникот што за тоа е 
овластен. Презимето и името на работникот што го 
потпишува актот се испишува без загради, непо-
средно под ознаката на неговата функција . 

38. На секој акт на органот на управата, однос-
но на организацијата или заедницата, што се екс-
педира, од левата страна на потписот на овласте-
ното службено лице се става отпечаток на службе-
ниот печат, и тоа така што отпечатокот на печатот 
со еден дел да го зафати текстот на називот и ф у н к -
цијата на потписникот на актот. 

Актите од трајна вредност задолжително (нај-
добриот примерок) се означуваат (со потпис и пе-
чат) и се предаваат на трајно чување во писарни-
цата. 

Прилозите што се доставуваат со актот се озна-
чуваат со нивниот вкупен број (на пример: П Р И -
ЛОГ 3), односно со нивниот назив (на пример, П Р И -
ЛОГ: уверение за даночно задолжение). Оваа озна-
ка се става под завршетокот на текстот од левата 
страна. 

Прилозите на актот мораат да бидат сложени 
според редот на изложувањето на актот. 

39. Начинот на експедирањето на актот се озна-
чува на актот доколку тој не се експедира со обич-
на пошта (на пример: „Препорачано", „Со авион", 
„Со курир" и сл.). Оваа ознака се става под завр-
шетокот на текстот односно под ознаката на при-
лозите. 

40. Констатацијата на кого се актот му е доста-
вен, се става на следниот начин: 

1) ако актот со иста содржина (распис) им се 
доставува на разни органи, организации и др., на 
самиот акт ќе се назначи на кого се таквиот акт му 
е доставен; 

2) кога е потребно со содржината на актот во 
кој е расправена некоја работа, по барање на еден 
орган на управата односно организација или заед-
ница, да се запознаат и другите заинтересирани 
органи на управата односно организации или заед-
ници, тој акт се адресира на органот на управата, 
односно на организацијата или заедницата што ја 
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повела постапката за расправање по односната ра-
бота, а под текстот се наведуваат сите други органи 
односно организации или заедници, заради знаење; 

3) ако со едно решение се расправени повеќе 
предмети заведени во деловодникот под посебни 
основни броеви, таквото решение треба да се донесе 
под последниот основен број, а под текстот да се 
наведат сите испраќачи (на пример: до Управата за 
приходи — Скопје, на бр. 333/1-76 и сл.). 

На начинот наведен во став 1 од оваа точка 
се постапува и ако примениот акт му се доставува 
на решавање на надлежниот орган на управата од-
носно на организацијата или заедницата, па за тоа 
се известува испраќачот на актот заради знаење. 

2. Изготвување на актите 

41. Актите се изготвуваат во потребен број при-
мероци. 

По исклучок, актите што не се од особено зна-
чење или кои поради ненадлежност му се отста-
пуваат на друг орган односно на организација или 
заедница, можат да се изготвуваат во продолжение 
на примениот акт без примерок за архивата (извор-
но решавање). 

На актот што се изготвува, во продолжение на 
актот десно од заглавието односно над називот на 
внатрешната организациона единица се става збо-
рот „Изворно". 

3. Други постапки во врска со обработувањето 
на актите 

42. За уверенија и други акти што се издаваат 
во поголем број примероци со ист основен текст, 
може да се користат пропишаните обрасци. Наместо 
обрасците можат да се изработат и да се употре-
буваат гумени штембили со соодветен текст. 

При составувањето на текстот на обрасците или 
штембилите се води сметка да им одговораат на 
важечките прописи, да содржат само неопходен 
текст и да им ја олеснуваат и упростуваат рабо-
тата на органите на управата односно на организа-
циите или заедниците, како и на странките. 

4. Пишување на акти на машина за пишување 

43. Пишувањето на машина се врши, по прави-
ло, на хартија од единствен (стандарден) формат. 
За актите од трајна вредност се употребува харти-
ја од најдобар квалитет. Кратки и едноставни ак-
ти (соопштенија, покани и сл.), ако нивната содр-
жина не е од таен карактер, можат да се пишу-
ваат и на поштенска картичка. 

На едниот примерок од препишаниот текст кој 
останува за архива под завршетокот на текстот од 
левата страна дактилографот става свој потпис и 
се запишува датата кога текстот е примен на пре-
пишување. 

По извршеното препишување, дактилографот е 
должен на препишаниот текст да ги исправи сите 
грешки сторени при препишувањето. 

Споредувањето на текстот од поважните акти и 
други материјали со нивните преписи вршат, по 
правило, двајца работници. По извршеното споре-
дување тие работници ставаат дата и свои потписи. 
Ако пишувањето е вршено по диктат, точноста на 
текстот ја заверува обработувачот што го диктирал 
текстот. 

На актите, прилозите и другите материјали од 
таен карактер под завршетокот на текстот од ле-
вата страна се ставаат иницијали на изработува-
чот и на дактилографот (на пример: ДС/ЈБ). 

5. Приготвување на актите за потпис 

На најдобриот примерок од актот приготвен за 
потпис, а кој останува за архива, свој потпис става 
работникот што го приготвил актот, а по потреба 
и другите работници што учествувале во изработ-
ката на актот. Потписите се ставаат, по правило, под 
завршетокот на текстот од левата страна. 

6. Враќање на решените предмети на писарницата 

44. Сите решени предмети што треба да се екс-
педираат, да се стават во архива (да се архивираат) 
или да и се отстапат на некоја друга внатрешна 
организациона единица, и се враќаат на писарни-
цата. Привременото отстапување на предмет на не-
која внатрешна организациона единица заради да-
вање мислење, податоци и сл. се врши непосредно. 

На примерокот од актот што останува во ар-
хива, под завршетокот на текстот од левата стра-
на се ставаат потребни упатства на писарницата во 
поглед на натамошната работа. Тие упатства главно 
опфаќаат: начин на експедирање (препорачано, со 
авион, со курир и сл.), дали актот треба да и се ис-
прати на друга внатрешна организациона единица 
или да се архивира, да се стави во роковникот на 
предметите и сл. 

Кога е донесено заедничко решение за повеќе 
посебни предмети (точка 29, став 3), на првата стра-
на на примерокот што се задржува за архива, на 
видно место се испишуваат основните броеви на 
сите заедно решени предмети (на пример: „Заедно 
решени бр. 374/1, 845/1, 963/1 и 1236/1"). 

При примањето на предметите, работникот на 
писарницата е должен да ја провери формалната 
исправност на предметите и за евентуалните недо-
статоци да го предупреди органот надлежен за ре-
шавање, односно предметот да му го врати на до-
полнение (на пример: ако адресата не е точна или 
потполна, ако предметот не е комплетен, ако недо-
стига ознака на кратката содржина, врска на бројот, 
број на прилозите и сл., или ако недостигаат упат-
ства за писарницата за понатамошна работа). 

На секој акт по кој е завршена постапката, 
работникот кој го работел актот или предметот пред 
да го предаде во писарницата го пополнува роков-
ниот штембил. 

V. РАЗВЕДУВАЊЕ НА АКТИТЕ И РОКОВНИК НА 
АКТИТЕ 

45. Разведувањето на актите се врши на тој на-
чин што во рубриката 8 на деловодникот односно 
во рубриката 5 на пописот на актите се запишува 
датата на разведувањето, а во рубриката 9 на де-
ловодникот односно во рубриката 6 на пописот на 
актите се запишуваат ознаките што ќе овозможат 
секој акт да може брзо да се пронајде, и тоа: 

1) а/а — ако работата по предметот е наполно 
завршена и треба да се стави во архива, се попол-
нува роковниот штембил кој содржи: архивски чет-
вороцифрен знак според планот на архивските зна-
ци, рок на чување според листите за категоризаци-
ја, дата на враќањето и потпис на одговорниот 
работник или референтот кој го работел актот; 

2) „Р" (рок) и дата до кога се претпоставува 
дека по барањето ќе се постапи или кога предметот 
треба повторно да се земе во работа (на пример 
,.Р - 25. XII. 1976"); 

3) ако актот и се отстапува на внатрешната ор-
ганизациона единица од ист орган на управата од-
носно организација или заедница, ќе се стави озна-
ката на внатрешната организациона единица на ко-
ја и се отстапува актот; 

4) ако се врши разведување на акт што е решен 
изворно (точка 41, став 2), се става ознаката „Из-
ворно", а под тоа дата и точен назив и седиште 
на органот на кој му е експедиран актот. 

Датите и ознаките на разведувањето се запишу-
ваат по хронолошки ред во рубриките 8 и 9 на 
деловодникот. 

46. Ако е во прашање разведување на предмет 
од првостепена управна постапка во картотеката, 
на картичката во последната колона од десната 
страна се заокружува соодветната ознака, и тоа: 

1) ако со изворното решение барањето е усвое-
но -— ознаката 1; 

2) ако со изворното решение барањето е одбие-
но — ознаката 2; 
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3) ако со изворното решение барањето е отфр-
лено — ознаката 3; 

4) ако со одлуката на првостепениот орган е 
отфрлена, како ненавремена, жалбата изјавена про-
тив решението на првостепениот орган — озна-
ката 4; 

5) ако по изјавената жалба е заменето првосте-
пеното решение со одлука на првостепениот орган 
— ознаката 5. 

Покрај тоа, во истата рубрика на картичката се 
става и ознаката „да" — ако решението е донесено 
во пропишаниот рок, или ознаката „не" — ако ре-
шението не е донесено во пропишаниот рок (роко-
ви од член 218 на Законот за општата управна пос-
тапка). 

Ако е во прашање разведување на предмет од 
второстепена управна постапка, на картичката, во 
последната колона од десната страна, се заокру-
\ \ува соодветната ознака, и тоа: 

1) ако со второстепеното решение жалбата е 
уважена — ознаката 1; 

2) ако со второстепеното решение жалбата е 
одбиена -— ознаката 2; 

3) ако со второстепеното решение жалбата е 
отфрлена — ознаката 3. 

Покрај тоа, во истата рубрика се става и озна-
ката „да" — ако одлуката по жалбата е донесена 
во рокот од член 247 на Законот за општата уп-
равна постапка, а ако одлуката не е донесена во 
рокот, се става ознаката „не". 

По извршеното разведување актите што се ста-
ваат во роковник, односно се архивираат, му се 
предаваат непосредно на работникот на писарни-
цата што ги врши тие работи. 

47. Предметите за кои е определено во писар-
ницата да се држат во евиденција до определе-
ниот рок се ставаат во роковникот на предметите. 

Роковникот на предметите се состои од ф а с -
цикли во кои се ставаат предметите според датата 
на рокот од тековниот месец, сложени според броеви-
те на деловодникот, односно според класификацио-
ните знаци'. За предметите со датата на роковите 
од наредните месеци се зема посебна фасцикла 
„Разни рокови". Сите предмети, без оглед на датите 
на роковите, мораат да бидат сложени во фасцикла 
според бројот на деловодникот, односно според к л а -
сификациониот знак. 

Наместо фасцикли, за роковник на предметите 
можат да се користат долапи со прегради. 

На денот на рокот се земаат од соодветната ф а с -
цикла сите предмети и се предаваат во работа на 
внатрешните организациони единици. Ако денот на 
рокот паѓа во недела или државен празник, пред-
метите се предаваат во работа еден ден порано. 

Ако одговори или дополнителни акти во врска 
со некој предмет што се наоѓа во роковникот се 
примат пред определениот рок, се здружуваат и 
веднаш и се доставуваат во работа на внатрешната 
организациона единица. 

Роковникот на предметите може да се користи 
и како поднесок за навремено вршење на други 
обврски и работи што органот на управата односно 
организацијата или заедницата редовно ги врши во 
однапред определените рокови (на пример, подне-
сување на редовни извештаи и сл.). 

VI. АРХИВИРАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ 

48. Решените предмети се ставаат во архива и 
се чуваат во неа, а картичките на решените пред-
мети се одложуваат во пасивната картотека на пред-
метите. 

Внатрешните организациони единици што водат 
одделни деловодници (член 7, став 1 од Уредбата) 
можат да држат свршени предмети во својата пи-
сарница и тоа најдолго две години, по кој рок се 
должни тие предмети, заедно со соодветните деловод-
ници и со другите помошни книги, да и ги предадат 
на натамошно чување на архивата во составот на 
централната писарница. За држење на свршените 

предмети подолго од две години во посебни писар-
ници на внатрешните организациони единици е 
потребно посебно одобрение. 

49. За секој архивски знак во архивата се пред-
видува, по правило, посебна фасцикла во која ќе 
се сложуваат предметите и тоа во посебна папка 
архивската граѓа од трајна вредност, а во посебна 
папка регистратурскиот материјал кој во утврдени 
рокови ќе се уништува. 

Предметите во кошулките ќе се сложуваат спо-
ред бројот на деловодникот или според почетната 
буква на називот на странката. 

На секоја фасцикла се ставаат следните пода-
тоци: назив на органот на управата, односно на ор-
ганизацијата или заедницата, година, двоцифрен 
архивски знак според планот на архивските зна-
ци, четвороцифрени знаци според листите за кате-
горизација и редниот број на фасциклите. Фасцик-
лите се чуваат во архивски кутии. 

Пооделни, пообемни предмети можат да се др-
жат и да се чуваат во посебна фасцикла. Покрај 
податоците од став 1 на оваа точка, на оваа фас -
цикла се става и кратка содржина на предметот. 
На местото на кое се наоѓа предметот во редовната 
фасцикла, се става кратка службена забелешка со 
назначување на местото каде се чува предметот. 

50. Свршените предмети, деловодниците и дру-
гите евиденции на органот на управата, односно на 
организацијата или заедницата се чуваат во сре-
дена состојба, и тоа архивската граѓа од трајна 
вредност до предавањето на надлежниот архив, а 
регистратурскиот материјал до роковите за негово 
уништување. 

51. Средувањето и чувањето на предметите од 
таен карактер се врши или според бројот на дело-
водникот или според архивскиот знак (член 14, став 
1 од Уредбата). Тие предмети се чуваат одвоено од 
обичните предмети, и тоа на начин што обезбедува 
чување на нивната тајност, по можност во ж е -
лезен орман или каса. 

52. Со предметите ставени во архива ракува 
определен работник на писарницата. 

Ако предметот ставен во архива треба да се 
приклучи кон актите примени по неговото архиви-
рање, предметот ќе се издаде без реверс. 

Во сите други случаи предметите од архивата 
се издаваат само со реверс. Реверсот содржи: осно-
вен број на предметот, дата на земањето, рок на 
враќањето и потпис на работникот што го зема 
предметот, со ознака на внатрешната организациона 
единица во која работи. Реверсите се држат во по-
себна фасцикла, а по враќањето на предметот ре-
версот се поништува и му се предава на работни-
кот. 

Решените предмети, по исклучок, можат да се 
задржат во органот на управата односно во орга-
низацијата или заедницата врз основа на реверси, 
но најдолго до истекот на наредната година. По ис-
текот на тој рок, во органот, односно во организа-
цијата или заедницата, можат да се задржат само 
оние предмети што претставуваат документација од 
траен интерес за работата на органот односно ор-
ганизацијата или заедницата. Кои предмети се сме-
таат како документација утврдува функционерот 
што раководи со органот, односно органот што го 
води работењето на организацијата или заедни-
цата. За тој вид предмети се издава потврда, која 
наместо предметот му се предава на архивското де-
по на чување. 

Предметите ставени во архива можат да им се 
издаваат на други органи на управата, односно на 
организации или заедници, само по писмено одобре-
ние од надлежниот функционер што раководи со 
органот на управата, односно органот што го води 
работењето на организацијата или заедницата во 
чија архива се чуваат. 

Разгледувањето и препишувањето на актите се 
врши сообразно со одредбите од Законот за општа-
та управна постапка. 

Издавањето и заверувањето на преписи на ак -
ти, документи и слично на приватни лица се 
врши според важечките прописи. 
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53. Писарниците во органите на управата од-
носно во организациите или заедниците водат за -
должителна евиденција на архивската граѓа од 
трајна вредност по единствени методи. Актите од 
таен карактер се евидентираат посебно. Архив-
ската граѓа што настанала во текот на една година 
се поништува најдоцна до 31 март наредната го-
дина. 

Пред попишувањето на архивската граѓа се 
утврдува дали сета архивска граѓа од трајна вред-
ност е на лице место, потоа се одредува според ши-
фрарските ознаки, а внатре според броевите на де-
ловодникот. Исто така, се утврдува редоследот на 
деловодникот и другите евиденции што се водени 
во текот на годината, а претставуваат архивска 
граѓа од трајна вредност. Пописот и описот на ар-
хивската граѓа содржи: назив на органот на упра-
вата односно организацијата или заедницата, назив 
на евиденцијата, година на архивската граѓа која 
се евидентира, реден број, архивски знак и број на 
деловодникот на актот или предметот. Опис на ак-
тот или предметот, број на листови, физичка со-
стојба на архивската граѓа и забелешка (образец 
бр. 7). 

Пописот и описот на архивската граѓа од тра ј -
на вредност се составува во два примероци со тоа 
што едниот се предава на надлежниот архив, доде-
ка вториот примерок се чува во органот односно 
организацијата или заедницата заради евиденција. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

54. Обрасците и прилозите што се отпечатени 
кон ова упатство се негов составен дел. 

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

Бр. 03-146/1 
22 март 1977 година 

Скопје 
Републички секретар 

за законодавство и 
организација, 

д-р Владимир Митков, с. р. 

Образец бр. 1 
ПРИЕМЕН ШТЕМБИЛ 
(формат 60x20 мм) 

(назив и седиште на органот на управата, организацијата или заедницата) 

Примено: 

Организациона единица Број Прилог Вредност 

РОКОВЕН ШТЕМБИЛ 
(формат 40 х 20 мм) 

Образец бр. 2 

Архивски знак: 

Рок на чување: 

Архивски знак: 

Рок на чување: 

Архивски знак: 

Рок на чување: 

19 година 
Потпис, 

ДЕЛОВОДНИК Образец бр. 3 
(формат 250 х 353 мм) 
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Грбот на бројчаниот картон содржи броеви од 101 до 200 

Прилог 1 
П Л А Н 

НА А Р Х И В С К И Т Е З Н А Ц И З А Р А С П О Р Е Д У В А Њ Е 
НА СВРШЕНИТЕ; ПРЕДМЕТИ З А 19— ГОДИНА 

I - О П Ш Т ДЕЛ 

01 - О Р Г А Н И З А Ц И Ј А И Р А З В О Ј (ИСТОРИЈАТ) 
0101 — Општествени договори, самоуправни спо-

годби и други самоуправни општи акти 
(статути, правилници и акти за основа-
ње, регистрација , организација , инте-
грација, ликвидаци ја и сл.); 

0102 — Програми и планови за работа и р а з -
вој и финансиски планови (перспектив-
ни, годишни, периодични); 

0103 — Годишна завршна сметка; 
0104 — Анализи, елаборати, и информации за 

работата и дејноста на органот на упра -
вата, организацијата на здружениот 
труд, односно другата самоуправна ор-
ганизација или заедница; 

02 - С А М О У П Р А В У В А Њ Е 
0201 — Матери јали и записници на Собирот на 

работниците односно Собирот на работ-
ните луѓе или Собирот на работните л у -
ѓе и граѓаните и матери јали што про-
излегуваат од донесените одлуки; 

— Матери јали и записници од седниците 
на работничкиот совет односно на него 
по положба и ф у н к ц и ј а соодветниот ор-

ган на управување и материјали што 
произлегуваат од донесените одлуки; 

0203 — Матери јали и записници од седниците 
на извршниот орган на органот на у п р а -
вувањето и матери јали што произлегу-
ваат од донесените одлуки; 

0204 — Матери јали и записници од работата на 
работоводниот орган (индивидуален или 
колегијален) ; 

0205 — М а т е р и ј а л и и записници од работата на 
органот на самоуправната работничка 
контрола и матери јали што произлегу-
ваат од донесените одлуки; 

0206 — Матери јали и записници од работата на 
постојани и повремени комисии; 

0207 — Изборни матери јали на органите на 
управувањето; 

03 - О П Ш Т А П Р Е П И С К А И П Р А В Н И Р А Б О Т И 

0301 — Евидентни книги и општа преписка (пис-
ма од информативен карактер , известу-
в а њ а и покани, прилози, барања на ус-
луги, предлози, расписи, издавања на 
уверенија , и сл.); 

0302 — Матери јали и записници од работата на 
стручните работни тела и матери јали 
што произлегуваат од донесените од-
луки ; 

0303 — Записници за извршено примо-предава-
њ е во работата, матери јали (решенија , 
записници, прописи, одлуки, согласно-

0202 
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сти и сл.) за регистратурските матери-
јали кои во утврдени рокови се уни-
штуваат; 

0304 — Преписка и евиденција за користење на 
превозни средства; 

0305 — Статистички извештаи, прегледи и сл.; 
0306 — Правни работи (евидентни книги, упат-

ства, преписка, договори, спорови, т у ж -
би, жалби, приговори и сл.); 

04 —МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
0401 — Конкурсни материјали (распишување 

конкурси, огласи, молби, записници на 
комисијата и преписка); 

0402 — Матични книги, лични картони, досија; 
0403 — Евидентни книги, програми, планови и 

материјали за образование и стручно 
усовршување; 

0404 — Евидентни книги и материјали за при-
јави и одјави на работниците, за распо-
редување на работа, одмори, отсуства, 
боледување и сл.; 

0405 — Одговорност за вршењето на работните 
обврски (постапка и мерки); 

05 - ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 
0501 — Прописи, упатства и преписка за ф и -

нансиското работење; 
0502 — Книги, картици, евиденција за финан-

сиското и материјалното работење, па-
рични документи; 

0503 — Биланси, платни списоци, картици за 
личните доходи, купопродажни догово-
ри за недвижности, договори за долго-
рочни заеми и кредити, книги на ос-
новните средства и картици на основ-
ните средства и средствата за заеднич-
ка потрошувачка. 

06 - НАРОДНА ОДБРАНА 
0601 — Самоуправни општи акти, општествени 

договори и самоуправни спогодби во вр-
ска со народната одбрана; 

0602 — Програми и планови за работа и развој 
и финансиски планови во врска со на-
родната одбрана; 

0603 — Анализи, информации и извештаи во 
врска со народната одбрана; 

0604 — Материјали и записници од седниците 
на органите на управувањето и нивни-
те работни тела во врска со народната 
одбрана; 

0605 — Евидентни книги во врска со народната 
одбрана; 

0606 — Општа преписка во врска со народната 
одбрана. 

07 - ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 
0701 — Самоуправни општи акти, општествени 

договори и самоуправни спогодби во 
врска со општествената самозаштита; 

0702 — Програми и планови за работа и развој 
во врска со општествената самозаштита; 

0703 — Анализи, информации и извештаи во 
врска со општествената самозаштита; 

0704 — Материјали и записници од седниците 
на органите на управувањето и нивните 
работни тела во врска со општествената 
самозаштита. 

П - ПОСЕБЕН ДЕЛ 
08 

Потпис на функционерот што раководи со 
органот на управата односно органот што 
го води работењето на организацијата или 

заедницата 

Прилог 2 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИИ НА АРХИВСКА ГРАЃА ОД ТРАЈ-
НА ВРЕДНОСТ ЗА 19— ГОДИНА 

I - ОПШТ ДЕЛ 

01 - ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ (ИСТОРИЈАТ) 
0101 — Општествени договори, самоуправни спо-

годби и други самоуправни општи акти 
(статути, правилници и акти за осно-
вање, регистрација, организација, инте-
грација, ликвидација и сл.); 

0102 — Перспективни програми и планови за 
развој, годишни програми и планови за 
работа, измени и дополнувања на перс-
пективните и годишните програми и 
планови за развој и работа, перспектив-
ни и годишни финансиски планови, ба-
рања на дополнителни финансиски сред-
ства и средства за посебни намени; 

0103 — Годишна завршна сметка, годишен из-
вештај за свршената работа, годишен 
финансиски извештај , попис на недвиж-
ниот имот; 

0104 — Анализи, елаборати и информации за 
работата и дејноста на органот на упра-
вата, организацијата на здружениот 
труд, односно друга самоуправна орга-
низација или заедница. 

02 - САМОУПРАВУВАЊЕ 
0201 — Записници од седниците на собирот на 

работниците односно собирот на работ-
ните луѓе или собирот на работните лу-
ѓе и граѓаните и материјали што про-
излегуваат од донесените одлуки; 

0202 — Записници од седниците на работнички-
от совет односно на него по положба и 
функција соодветниот орган на упра-
вување и материјали што произлегуваат 
од донесените одлуки; 

0203 — Записници од седниците на извршниот 
орган на органот на управувањето и 
материјали што произлегуваат од доне-
сените одлуки; 

0204 — Записници, решенија и одлуки од рабо-
тата на работоводниот орган (индивиду-
ален или колегијален); 

0205 — Записници од работата на органот на 
самоуправната работничка контрола и 
материјали што произлегуваат од доне-
сените одлуки; 

0206 — Записници од работата на постојани и 
повремени комисии. 

03 - ОПШТА ПРЕПИСКА И ПРАВНИ РАБОТИ 
0301 — Деловодници (обични и посебни), кар -

т о т е к а евиденции за архивска граѓа 
(опис и попис) од трајна вредност, кни-
га на штембили, печати и изворни (соп-
ствени) расписи; 

0302 — Записници од работата на стручните ра-
ботни тела и материјали што произле-
гуваат од донесените одлуки; 

0303 —Материјали (решенија, записници, по-
писи, одлуки, согласности и сл.) за ре-
гистратурските материјали кои во утвр-
дени рокови се уништуваат; 

0305 — Годишни статистички извештаи, прегле-
ди и сл. 

04 —МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
0402 — Матични книги, лични картони и досија 

за раководниот кадар, 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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05 - ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 
0503 — Биланси, платни списоци, картици за 

личните доходи, купопродажни договори 
за недвижности, договори за долгороч-
ни заеми и кредити, книги на основните 
средства и картици на основните сред-
ства и средствата на заедничка потро-
шувачка. 

06 - НАРОДНА ОДБРАНА 
0601 — Самоуправни општи акти, општествени 

договори и самоуправни спогодби; 
0602 — Перспективни програми и планови за 

работа и развој, годишни програми и 
планови за работа, измени и дополну-
вања на перспективните и годишните 
програми и планови за развој и работа, 
перспективни и годишни финансиски 
планови, измени и дополнувања на 
п е р с п е к т и в и т е и годишните финанси-
ски планови; 

0603 — Анализи, информации и извештаи за 
подготвувањето и развојот на народна-
та одбрана; 

0604 — Записници од седниците на органите на 
управувањето и нивните работни тела 
во врска со народната одбрана. 

07 - ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 
0701 — Самоуправни општи акти и општестве-

ни договори; 
0702 — Перспективни програми и планови за 

работа и развој, годишни програми и 
планови за работа; 

0703 — Анализи, информации и извештаи за 
остварувањето, развојот и унапредува-
њето на општествената самозаштита; 

0704 — Записници од седниците на органите на 
управувањето и нивните тела во врска 
со општествената самозаштита. 

П - ПОСЕБЕН ДЕЛ 
08 

Потпис на функционерот што раководи со органот 
на управата односно органот што го води работе-

њето на организацијата или заедницата 

Прилог 3 
Л И С Т А 

НА КАТЕГОРИИ НА РЕГИСТРАТУРСКИ МАТЕ-
РИЈАЛИ СО РОКОВИ НА НИВНОТО ЧУВАЊЕ ЗА 

19— ГОДИНА 

I - ОПШТ ДЕЛ 

01 - ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ 
(ИСТОРИЈАТ) 
0101 — Нацрти на општествени дого-

вори, самоуправни спогодби и 
други самоуправни општи акти 
(статути, правилници и сл.) 1 год. 

0102 — Периодични планови за работа 
и периодични финансиски пла-
нови 1 год. 

0103 — Годишен попис на подвижните 
предмети 10 год. 

0104 — Периодични извештаи за рабо-
тата и изворни материјали што 
послужиле за изготвување на 
анализи, елаборати и информа-
ции за работата на органот на 
управата, организацијата на 
здружениот труд односно дру-
га самоуправна организација 
или заедница 1 год. 

02 - САМОУПРАВУВАЊЕ 
0201 — Нацрти и предлози на матери-

јали за седниците на собирот на 
работниците односно собирот на 
работните луѓе или собирот на 
работните луѓе и граѓаните 1 год. 

0202 — Нацрти и предлози на матери-
јали за седниците на работнич-
киот совет односно на него по 
положба и функција соодвет-
ниот орган на управување 1 год. 

0203 — Нацрти и предлози на матери-
јали за седниците на изврш-
ниот орган на органот на упра-
вувањето 1 год. 

0204 — Нацрти и предлози на матери-
јали од работата на работовод-
ниот орган 1 год. 

0205 — Нацрти и предлози на матери-
јали од работата на органот на 
самоуправната работничка кон-
трола 1 год. 

0206 — Нацрти и предлози на матери-
јали од работата на постојани 
и повремени комисии 1 год. 

0207 — Изборни материјали на орга-
ните на управувањето 1—4 год. 

03 — ОПШТА ПРЕПИСКА И ПРАВНИ 
РАБОТИ 
0301 — Интерни доставни книги 1 год. 

Доставни книги за град 3 год. 
Книга за телеграми 3 год. 
Контролник на поштарината 1 год. 
Добиени расписи, извлечоци од 
записници, преднацрти, извес-
тувања за состаноци, советува-
ња, решенија за службени па-
тувања, барање услуги и ин-
формации и други материјали 
од информативен карактер 1 год. 

0302 — Нацрти и предлози на матери-
јали од работата на стручните 
работни тела 5 год. 

0303 — Записници од примопредавање 
на работата на работните и ор-
ганизационите единици, одделни 
служби и работни места и пол-
номошно 5 год. 

0304 — Преписка и евиденција за ко-
ристење на превозни средства 1 год. 

0305 — Периодични статистички из-
вештаи (месечни, тромесечни, 
шестомесечни и деветомесечни 
прегледи и слично) 10 год. 

0306 — Правни работи (евидентни кни-
ги, упатства, преписки, догово-
ри, спорови, тужби, жалби, 
приговори и сл.) 10 год. 

04 - МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА Р А Б О Т -
НИЦИТЕ ВО ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
0401 — Конкурсни материјали (распи-

шување конкурси, огласи, мол-
би, записници на комисијата и 
преписка) 1 год. 

0402 — Досија и лични картони на 
работниците 40 год. 

0403 — Евидентни книги, програми, 
планови и материјали за обра-
зование и стручно усовршу-
вање 40 год. 

0404 — Евидентни книги и материјали 
за пријави и одјави на работ-
ниците, распоредување на ра-
бота, одмори, отсуства, болува-
ња и сл. 40 год. 

0405 — Одговорност за вршење на 
работните обврски (постапка и 
мерки) 3 год. 
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05 - ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 
0501 — Прописи, упатства и преписка 

за финансиското работење 10 год. 
0502 — Книги, картици, евиденција за 

финансиското и материјалното 
работење 
Дневник, главна книга, анали-
тички евиденции за купува-
чите и добавувачите и матери-
јалите и ситниот инвентар 10 год. 
Елаборати од извршени пописи, 
благајнички извештај и сите 
книговодствени документи на 
основа кои се вршени исплати 
и на основа кои се вршени кни-
жења во книговодството, ф а к -
тури, книговодствени налози и 
сл. 5 год. 
Периодични пресметки и други 
привремени пресметки, помош-
ни документи за книжење (при-
емници, испратници, требувања 
и сл.), записници за примопре-
давање на должноста, решенија 
и договори за административни 
и други забрани по кои е ис-
текната обврската за отплата 
пред 2 години, договори за 
краткорочни кредити по кои е 
извршена отплата на стасаните 
рати пред 2 години, евиденција 
за задолжување на парични бо-
нови и други бонови од слична 
вредност и други помошни кни-
говодствени документи 2 год. 
Продажни контролни блокови, 
помошни обрасци и пресметки 
и други помошни документации 
кои не се прокнижени во кни-
говодството 2 год. 

06 - НАРОДНА ОДБРАНА 
0601 — Нацрти и предлози на самоу-

правни општи акти, општестве-
ни договори и самоуправни спо-
годби 1 год. 

0602 — Периодични програми и плано-
ви за работа и периодични ф и -
нансиски планови 5 год. 

0603 — Периодични извештаи за работа 
и материјали што послужиле за 
изработка на анализи и инфор-
мации за подготвувањето и раз-
војот на народната одбрана 5 год. 

0604 — Нацрти и предлози на матери-
јали за седници на органите 
на управувањето и нивните ра-
ботни тела во врска со народ-
ната одбрана 3 год. 

0605 — Евидентни книги 20 год. 
0606 — Општа преписка 3 год. 

07 - ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 
0701 — Нацрти и предлози на самоу-

правни општи акти и опште-
ствени договори 1 год. 

0702 — Периодични програми и плано-
ви за работа 5 год. 

0703 — Периодични извештаи за работа 
на органите, службите и телата 
на општествената самозаштита 
и материјали кои послужиле за 
изработка на анализи, инфор-
мации за остварување, развој 
и унапредување на општестве-
ната самозаштита 5 год. 

0704 — Нацрти и предлози на матери-
јали за седници на органите на 
управувањето и нивните работ-
ни тела во врска со општестве-
ната самозаштита 3 год. 

П - ПОСЕБЕН ДЕЛ 

0 8 -

Потпис на функционерот што раководи 
со органот на управата односно орга-
нот што го води работењето на орга-
низацијата или заедницата 

119. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Самоуправната спогод-
ба за уредување на меѓусебните односи во здруже-
ниот труд во стекнувањето и распоредувањето на 
доходот и распределбата на средствата за лични 
доходи, усвоена од работниците во Работната орга-
низација „Југотутун" во Демир Хисар на собирот 
одржан на 31 мај 1976 година, а посебно уставноста 
и законитоста на Табелата на работните места и 
стартните основи на личните доходи, како и на 
Табелата за минат труд, составни делови на озна-
чената самоуправна спогодба, по јавната расправа 
одржана на 9 февруари 1977 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Табелата на работните мес-
та и стартните основи на личните доходи во делот 
во кој се определени личните доходи на работни-
ците што вршат административно-стручни работи, 
како и Табелата за минат труд, составни делови на 
Самоуправната спогодба за уредување на меѓусеб-
ните односи во здружениот труд во стекнувањето и 
распоредувањето на доходот и распределбата на 
средствата за лични доходи, усвоена од работници-
те во Работната организација за производство, от-
куп, обработка и продажба на тутун „Југотутун" 
во Демир Хисар, на собирот одржан на 31 мај 1976 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација за про-
изводство, откуп, обработка и продажба на тутун 
„Југотутун" во Демир Хисар на начин определен за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 72/76 од 8 
декември 1976 година поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на самоуправната спо-
годба со табелите означени во точката 1 на оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето 
за нивната согласност со членот 22 и ставот 1 на 
член 23 од Уставот на СР Македонија, како и со 
ставот 3 на член 42 од Законот за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 22/73). 

4. Во претходната постапка Судот утврди дека 
во членот 52 од самоуправната спогодба како осно-
ви според кои се вреднуваат работните места се 
определени: стручната подготовка и работните спо-
собности, сложеноста, потребното искуство, интен-
зитетот и одговорноста за средствата за работа и 
други посебни услови за работа на работното мес-
то. Потоа е утврдено дека самоуправната спогодба 
како составен дел има табела во која се прикажани 
работните места и стартните основи на личните до-
ходи по работни места. Во оваа табела за секое 
работно место е прикажан соодносот, односно усвое-
ниот коефициент според гранската самоуправна 
спогодба и вкупниот број на бодови во фиксен из-
нос. Во претходната постапка е утврдено и тоа де-
ка ниту во текстуалниот дел на спогодбата, ниту 
во означената табела не се определени мерила за 
определување на стартните основи на личните до-
ходи на работниците, како ни за утврдување кон-
кретните резултати од трудот на секој работник од-
делно. Меѓутоа, од доказите поднесени на јавната 
расправа Судот утврди дека во означената орга-
низација постојат определени мерила за мерење на 

4 април 1977 
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реализираниот труд, но само за работниците кои 
работат во производството, додека за работниците 
кои работат на административно-стручните работи 
такви мерила не се утврдени. 

Во остварувањето на начелото за распределба 
според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија работниците во основните органи-
зации на здружениот труд, согласно ставот 1 на 
член 23 од Уставот, утврдуваат основи и мери-
ла за распределба на средствата за лични доходи, 
а во ставот 3 на член 42 од Законот за ме-
ѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд е определено основите и мерилата 
да бидат однапред предвидени. Исто така и со-
гласно ставот 1 на член 126 од Законот за здруже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 53/76), ра-
ботниците во основната организација се должни 
да ги утврдат основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи. Со оглед на тоа што 
во конкретниов случај утврдените фиксни износи 
на стартните основи па личните доходи на работ-
ниците кои работат во производството во крајниот ре-
зултат не се фиксни туку променливи количини кои 
зависат од конкретниот работен придонес на работ-
никот кој се мери со нормите определени во актот 
за норми, Судот смета дека оспорената табела во 
овој дел не е во спротивност со означените устав-
ни и законски одредби. Меѓутоа, Судот оцени дека 
оспорената Табела на работните места и стартните 
основи на личните доходи во делот во кој се опре-
делени личните доходи на работниците кои работат 
на административно-стручни работи не е во соглас-
ност со означените уставни и законски одредби за-
тоа што нивните лични доходи се определени во 
фиксни износи без утврдени мерила за мерење како 
на претпоставениот така и на реализираниот труд. 
Според мислењето на Судот, за доследно остварува-
ње на уставното начело за распределба според тру-
дот, потребно е за сите работници, без оглед на тоа 
дали се непосредно поврзани во процесот на произ-
водството или не, да бидат определувани такви ос-
нови и мерила со кои личниот доход на секој ра-
ботник одделно ќе биде утврдуван според резул-
татите на неговиот труд. 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека означената самоуправна 
спогодба како составен дел има и табела за минат 
труд во која е уредено прашањето за вреднување 
на минатиот труд на работниците и тоа на начин 
што како мерило е земен само работниот стаж, при 
што за одреден број на години на работен стаж се 
определени бодови во фиксни износи. Така, за ра -
ботен стаж од 2—6 години се определени 8 бода, 
за работен стаж од 6—10 години се определени 11 
бода, а натаму бројот на бодовите расте прогресивно 
со зголемувањето на годините на стажот. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
определено на секој работник, во согласност со на-
челото на распределба според трудот и со порастот 
на продуктивноста на неговиот и на вкупниот оп-
штествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд, да му припаѓа од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите лич-
ни, заеднички и општи општествени потреби, според 
резултатите од неговиот труд и неговиот личен при-
донес што со својот тековен и минат труд го дал 
во зголемувањето на доходот на основната органи-
зација. Од оваа уставна одредба произлегува дека 
личниот доход на работникот, како по основот те-
ковен, така и по основот минат труд, треба да се 
утврдува во зависност од резултатите на неговиот 
труд и неговиот личен придонес во зголемувањето 
на доходот па основната организација на здруже-
ниот труд, а според мислењето на Судот резултати-
те од трудот не се исти к а ј сите работници. Судот 
смета дека личниот доход на работниците по ос-
новот минат труд не смее да се определува во ф и к -
сни износи и тоа само во зависност од должината на 
работниот стаж, туку за неговото утврдување тре-

ба да бидат определени и некои основи и мерила со 
кои овој дел од личниот доход на работникот ќе би-
де ставен во зависност од резултатите на неговиот 
труд и неговиот личен придонес во зголемувањето 
на доходот на основната организација. Со оглед на 
тоа што во оспорената табела за минат труд лични-
от доход на работниците по овој основ е определен 
во фиксни износи на бодови и тоа само во завис-
ност од должината на работниот стаж, Судот оцени 
дека таа не е во согласност со начелото за распре-
делба според трудот утврдено во членот 22 од Ус-
тавот на СР Македонија. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 72/76 
9 февруари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

120. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-

конитоста на Одлуката за утврдување стапката на 
придонесот за основното образование за 1976 го-
дина, донесена од Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на основното образование во 
Кратово, на 16 јануари 1976 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 3/76), на седницата одржана на 20 
јануари 1977 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за утврдување 

стапката на придонесот за основното образование 
за 1976 година, донесена од Собранието на Самоу-
правната интересна заедница на основното образо-
вание во Кратово, на седницата одржана на 16 ј а -
нуари 1976 година („Службен весник на СРМ" бр. 
3/76), во време на нејзиното важење била против-
законита. 

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

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 79/76 од 24 ноември 1976 година поведе постапка 
за оценување законитоста на одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со чле-
нот 10 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на образованието („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74). 

4. Во претходната постапка и на седницата од 
20 јануари 1977 година Судот утврди дека на седни-
цата на која е донесена оспорената одлука прису-
ствувале вкупно 16 делегати од кои 8 делегати-
даватели на воспитно образовните услуги и 8 деле-
гати-корисници на воспитно образовните услуги. За 
оспорената одлука гласале сите присутни делегати 
на давателите на воспитнообразовните услуги, до-
дека од 8-те делегати на корисниците на воспитно 
образовните услуги за одлуката гласале 6 делегати, 
а двајца се воздржале од гласање. 

Според членот 14 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на основното образование во 
Кратово, собранието на заедницата брои 24 деле-
гати од кои 12 делегати — даватели на воспитно 
образовните услуги и 12 делегати — корисници на 
воспитно-образовните услуги. Од друга страна, спо-
ред членот 10 од Законот, за самоуправната инте-
ресна заедница на образование, за меѓусебните пра-
ва, обврски и одговорности во собранието на заед-
ницата рамноправно одлучуваат со мнозинство на 
гласови делегатите на корисниците на воспитно-
образовните услуги и со мнозинство на гласови на 
делегатите на давателите на воспитно-образовните 
услуги. 
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Со оглед на тоа што од 12-те делегати на ко-
рисниците на воспитно-образовните услуги, за ос-
порената одлука гласале само 6 делегати, не се по-
стигнало потребното мнозинство при донесувањето 
на одлуката, Судот утврди дека оспорената одлука 
во време на нејзиното важење не била во соглас-
ност со членот 10 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на образованието. 

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

У. бр. 79/76 
20 јануари 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за по-
себните услови за прием на работа во службата за 
обезбедување, вооружувањето, униформата и по-
себните ознаки на униформата на работниците на 
службата за обезбедување, објавен во „Службен 
весник на СРМ" бр. 7/77, се поткраднале грешки, 
поради што се дава 
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И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ПРИЕМ НА РАБОТА ВО СЛУЖБАТА ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ, ВООРУЖУВАЊЕТО, УНИФОРМА-
ТА И ПОСЕБНИТЕ ОЗНАКИ НА УНИФОРМАТА 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ОБЕЗ-

БЕДУВАЊЕ 

Во член 7, точка 1 по ознаката „М-59/66", црти-
цата и буквата „А1" треба да се бришат. 

Во точката 2 по зборот „Маузер" запирката тре-
ба да се замени со зборот „или", а бројот „7,62" со 
бројот „7,9". 

Во точка 3 по зборот „пиштол ЦЗ" треба да се 
додаде запирка и ознаката „М-70,". 

Во точка 4 по зборот „пиштол ЦЗ" треба да 
се додаде запирка и ознаката „М-57,". 

Бр. 05-954/2 
16 март 1977 година 

Скопје 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

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

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

181. 
Врз основа на член 23 точка 9 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување, Со-
бранието на Заедницата, на седницата одржана на 
30 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН 

РАБОТЕН ОДНОС 

I 

Со оваа одлука се утврдуваат придонесите за 
здравствено осигурување на одредени категории 
лица вон работен однос, осигурени при Заедницата 
за здравствено осигурување на работниците во 
Охрид. 

П 
Обврзниците на придонесот за здравствено оси-

гурување определени со Законот за здравствено 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението ќе плаќаат придо-
нес за здравствено осигурување во постојан месечен 
износ и тоа: 

1. за лицата на доброволна практика (волонте-
ри) што не примаат личен доход, ако работат со 
полно работно време (член 13 став 1 точка 6 од З а -
конот) — 100,00 динари; 

2. за учениците во стопанството односно учени-
ците на училиштата за квалификувани работници 
за кои покрај училишната се изведува и практична 
настава во работната организација, училиштето 
или ка ј приватниот работодавец (член 13 став 1 
точка 7 од Законот) - 70,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции на кои по прописите за инвалидско 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, лицата кои учествуваат во организирани 
работни акции ако па тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, лицата кои се наоѓаат на предвојнич-
ка обука — логорување и лицата — припадници 

на територијалните единици, лицата — припадници 
на цивилната заштита за време на изведувањето на 
задачите на територијалната одбрана (член 17 став 
1 точка 1 до 4 од Законот) — 70,00 динари; 

4. за уживателите на постојана државна по-
мош дадена од страна на бившите президиуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет (член 17 став 1 точка 5 од Законот ) — 70,00 
динари; 

5. за учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметнички академии, за времетраењето на прак-
тична работа во врска со наставата, за лицата кои 
учествуваат на младински работни акции и по про-
писите за инвалидско осигурување се осигурени за 
сите случаи на инвалидност, за лицата кои уче-
ствуваат во организирани работни акции, за лицата 
кои се наоѓаат на предвојничка обука, за лицата 
кои се наоѓаат на извршување задачи на терито-
ријалната одбрана или на цивилната заштита и за 
припадниците на доброволните организации на про-
тивпожарната заштита (член 18 став 1 точка 1 до 5 
и точка 8 од Законот) — 7,00 динари. 

Ш 
Посебен придонес на здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословен-
ските држав јани на работа во странство што ж и -
веат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не 
им е обезбедена заштита ка ј странскиот носител 
на здравственото осигурување, ќе плаќаат самите 
осигуреници — работници вработени ка ј 'странскиот 
работодавец во постојан месечен износ за секој 
осигурен член на семејството при Заедницата во 
месечен износ од 80,00 динари. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 02-4141 од 14. VI. 1974 
година. 

Бр. 05-10967 
30 декември 1976 година Претседател, 

Охрид Раде Смилески, с. р. 
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182. 
Врз основа на член 23 т. 8 од Самоуправната 

спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување, Собрани-
ето на Заедницата, на седницата одржана на 30. ХП. 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА-
ТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување правата за 
здравственото осигурување на лица вработени к а ј 
приватните работодавци за кои со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението не е утврде-
на основица за придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравствено осигурување и за утврду-
вање на правата од здравственото осигурување за 
лицата вработени како: градежни работници, уго-
стителски работници, превозници, молери, електро-
инсталатери, машинобравари, бравари и авто-меха-
ничари се утврдуваат според квалификациите во 
следните износи: 

— за неквалификувани работници — 1.800 ди-
нари, 

— за полуквалификувани работници — 2.100 
динари, 

— за квалификувани работници (струи, оспо-
соби — 2.700 динари. 

Член 3 
За вработените лица од сите останати дејности 

ненаведени во член 2 основиците се утврдуваат спо-
ред квалификациите во следните износи: 

— за неквалификувани работници — 1.350 ди-
нари, 

— за полуквалификувани работници — 1.500 ди-
нари, 

— за квалификувани работници — 1.650 динари, 
— за висококвалификувани работници — 2.250 

динари, 
— за домашни помошнички — 1.200 динари. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-4142 од 14. VI. 1974 
година. 

Бр. 05-10966 
30 декември 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Раде Смилески, с. р. 

183. 
Врз основа на член 101 и 102 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 40 точка 3 
од Статутот, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување на зем-
јоделците — Охрид, на седницата одржана на 30 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдува висината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците — осигуреници при Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Охрид за 1977 година. 

и 
Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат след-

ните придонеси за здравственото осигурување во 
1977 година: 

а) за задолжителни видови на здравствена за-
штита: 

— 8% од катастарскиот приход и 40,00 динари 
за секој осигурен член на домаќинството; 

б) за правата на здравствената заштита над за-
должителните видови на здравственото осигуру-
вање : 

— 4% од катастарскиот приход и 20,00 динари 
паушал за секој осигурен член на домаќинството. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1977 година. 

Бр. 05-10965 
30 декември 1976 година 

Охрид 
Претседател, 

Раде Смилески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРОБИШТИП 

184. 
Врз основа на член 47 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 18 став 3 од З а -
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 
27 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Пробиштип, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување, на седницата на Собо-
рот на делегатите работници — корисници на ус-
лугите, одржана на 28. 2. 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ВРЕМЕ НА 

СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ПРЕКУ 30 ДЕНА 

Член 1 
Надоместокот на личниот доход што во случа-

ите на спреченост за работа преку 30 (триесет) дена 
се остварува на товар на средствата на Заедни-
цата изнесува: 

а) на осигурениците кои го исполнуваат усло-
вот на претходното осигурување: 

— 85% од основот за надоместок, почнувајќи од 
31 -от до 60-от ден на спреченост за работа; 

— 90% од основот за надоместок, почнувајќи од 
61-от ден на спреченоста за работа па се додека 
трае таквата спреченост; 

б) на осигурениците кои не го исполнуваат ус-
ловот на претходното осигурување: 

— 65% од основот за надоместок, почнувајќи од 
31-от до 60-от ден на спреченоста за работа; 

— 70% од основот на надоместокот, почнувајќи 
од 61-от ден на спреченоста за работа па се додека 
трае таквата спреченост. 

4 април 1977 



Бр. 14 - Стр. 293 

Член 2 
За случаите на спреченост за работа поради 

нега на болно дете и лице определено за придруж-
ник : 

— 75% од основот за надоместокот за дете до 
1 (една) годишна возраст, и 

— 70% од основот за надоместок за дете од 1 
до 3 годишна возраст, најмногу за 15 дена. 

Член 3 
Во случај на спреченост за работа за првите 30 

дена, кога надоместокот на личниот доход се ост-
варува на товар на средствата на приватниот рабо-
тодавец, висината на надоместокот изнесува: 

— 80% од основот на надоместокот на осигуре-
ниците кои го исполнуваат условот на претходното 
осигурување, и 

— 70% од основот за надоместок на осигурени-
ците кои не го исполнуваат условот на претходното 
осигурување. 

Член 4 
Надоместокот на личен доход се исплатува во 

висина од 100% од основот за надоместок во след-
ните случаи: 

— за време на привремена спреченост за рабо-
та предизвикана со несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести, и 

— за случај на бременост и породување, во 
случај да ги исполнува условите од претходното 
осигурување, а ако не се исполнети условите од 
претходното осигурување — 70% од основот за на-
доместок. 

Член 5 
Надоместокот на личен доход утврден со оваа 

одлука не може да биде помал од минималниот 
личен доход утврден со посебен пропис. 

Член 6 
На осигуреникот кој има право на надоместок 

на личен доход за време на лекување во стационар-
на здравствена или друга специјализирана здрав-
ствена организација во која има обезбедено сместу-
вање и исхрана, му се намалува износот на надо-
местокот на личниот доход и тоа: 

— 40% ако нема членови кои ги издржува; 
— за 20% ако има еден член на издржување; 
— за 10% ако има два члена за издржување. 
На осигурениците кои имат 3 или повеќе чле-

нови за издржување надоместокот на личниот до-
ход не им се намалува. 

Како членови кои ги издржува осигуреникот во 
смисла на овој член се земаат предвид само децата 
на осигуреникот на кои им се обезбедува здрав-
ствена заштита и брачниот другар. 

Член 7 
Како услов од претходно осигурување се трети-

ра, пред настапување на случаите лицето да има 
својство на осигуреник најмалку 9 месеци без пре-
кин или 15 месеци со прекин во последните две 
години. ' 

Член 8 
Лицата кои се затекнати при користењето на 

правата по претходната одлука, го задржуваат тоа 
право се до конечно завршување на случаите. 

Член 9 
Со примената на оваа одлука престанува да ва-

ж и Одлуката бр. 01-126/1 од 7 април 1975 година, 
објавен во „Службен весник на СРМ", бр. 18/75. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното обја-

вување во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 март 1977 година. 

Бр. 02-88/1 
28 февруари 1977 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 

185. 
Врз основа на член 36 од Законот за здравстве-

но осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението („Службен весник 
на СРМ", бр. 21/71), член 17 став 3 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
VI здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 28 став 1 точка 2 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Пробиштип, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Пробиштип, на седницата на Соборот на де-
легатите земјоделци — корисници на услугите, одр-
жана на 28 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРАВАТА И УЧЕСТВОТО НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ 

КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат правата и учест-

вото на земјоделските осигуреници во трошоците 
при користење на здравствената заштита. 

Член 2 
Целосна здравствена заштита им се обезбедува 

на лицата до 20 годишна возраст и над 65 годиш-
на возраст. 

Член 3 
Останатите земјоделски осигуреници учеству-

ваат — партиципираат во трошоците при користе-
ње на здравствената заштита во правата што са-
мостојно ги утврдува Заедницата и тоа: 

— 50% од цената на здравствените услуги за: 
1. прегледи и лекувања к а ј лекар од општа 

практика и лекар-специјалист во сите видови на 
амбулантно-поликлиничките здравствени работни 
организации, како и потребни лекарски испитувања 
во врска со прегледот; 

2. стационарно лекување во сите стационарни 
здравствени работни организации, вклучува јќи ги 
и специјализираните стационари, освен стационари-
те со примена на природните фактори за лекување; 

3. прегледи, лекувања, пломбирање и вадење на 
заби во сите забоздравствени ординации, вклучу-
ва јќи ја и специјалистичката ординација, освен 
забна протетика; 

4. користење на брза помош со превоз до на ј -
блиската здравствена установа во итен случај; 

5. за лекарствата и санитетскиот материјал во 
амбулантно-поликлиничкото лекување кога не се 

пресметани во цената на услугата; и 
6. 70'% за сите здравствени услуги, абортуси за 

кои не постои апсолутна медицинска индикација. 

Член 4 
Осигурениците — земјоделци, учеството предви-

дено со оваа одлука за извршените здравствени ус-
луги, го плаќаат на онаа здравствена работна ор-
ганизација која ја извршила услугата. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-248/1 од 30. 6. 1975 
година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното обја-

вување во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-89/1 
28 февруари 1977 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
РАДОВИШ 

186. 
Врз основа на член 11 и 24 од Законот за за 

самоуправните интересни заедници за социјална за-
штита и член 14 од Статутот на Општинската само-
управна интересна заедница за социјална заштита 
— Радовиш, Собранието на СИЗ за социјална за -
штита — Радовиш, на седницата одржана на 26. 1. 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
БР. 02-4/76 ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСОТ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗА-
ШТИТА - РАДОВИШ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 

СРМ, БР. 8/77) 

Член 1 
Во член 2 од Одлуката бр. 02-4/76 год. зборо-

вите: „Во 1976 година стапките на придонесите се:" 
се менуваат и гласат: 

„Стапките на придонесите што ќе се пресмету-
ваат и уплатуваат на СИЗ за социјална заштита из-
несуваат:". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 
година. 

Бр. 02-102 
28 јануари 1977 година 

Радовиш 
Претседател, 

Љупчо Димитриев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - ВИНИЦА 

187. 
Врз основа на член 20 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 12 од Ста-
тутот на Самоуправната интересна заедница на 
културата на општина Виница, Собранието на 
ОСИЗ на културата, на седницата одржана на 30. 
12. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
КУЛТУРАТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации на 
здружениот труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, заради обезбедување средства на 
Општинската заедница на културата. 

Член 2 
Стапките на придонесите за ОСИЗ за култура 

се утврдуваат: 
Ј . придонесот од доходот на ООЗТ — член 36 

од "Законот — да изнесува 0,60%; 
2. придонесот од личен доход од работен однос 

— член 37 од Законот — да изнесува 0,60%; 
3. придонесот од катастарскиот доход од земјо-

делие — по стапка од 1%; 
4. придонесот од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска и нестопанска дејност — 1%. 

Член 3 
За спроведување на оваа одлука ќе се грижи 

Службата на општественото книговодство-експози-
тура Кочани — деловница Виница. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Бр. 12 
30 декември 1976 година 

Виница Претседател, 
Костадин Михајлов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СВЕТИ НИКОЛЕ 

188. 
Врз основа на член 25 точка 4 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување 
Свети Николе,, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Свети Николе на седницата на Соборот на ко-
рисниците на услугите — работници и Соборот на 
давателите на услугите одржана на 1 март 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
ПРИХОДИ 

1. Остварени вкупни при-
ходи 

2. Издвојување за задолжи-
телна резерва 

3. Издвојување за резерва 
за унапредување на здрав-
ството 
Приходи по издвојување 

РАСХОДИ 
1. Вкупни расходи 15.741.016,95 динари 
2. Вишок на приходи над 

расходи 789.205,88 динари 

II 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-3/6-4 
1 март 1977 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

189. 
Врз основа на член 25 точка 4 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување — 
Свети Николе, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Свети Николе, на седницата на Соборот на ко-
рисниците на услугите — земјоделци и Соборот 
на давателите на услугите одржана на 1 март 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
ПРИХОДИ 

1. Остварени вкупни при-
ходи 1.912.654,25 динари 

2. Издвојување за задолжи-
телна резерва 57.379,60 динари 

Приходи по издвојување: 1.855.274,65 динари 

17.773.424,63 динари 

532.803,35 динари 

710.404,45 динари 
16.530.216,83 динари 
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РАСХОДИ 
1. Вкупни расходи 1.507.338,71 динари 
2. Вишок на приходи над рас-

ходи 347.235,94 динари 

II 
Од остварениот вишок на приходи над расходи 

да се санира загубата од минати години во износ 
од 99.466,18 динари. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување. 

Бр. 01-3/6-2 
1 март 1977 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

190. 
Врз основа на член 19 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 1 од Договорот за 
основите на општествено-економскиот развој на 
СРМ за период 1976—1980 година за проширува-
ње и спроведување на задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението и член 25 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување Свети Николе, Собранието на Заедницата 
на седницата на Соборот на делегатите корисници 
на услугите — работници и Соборот на даватели 
на услуги, одржана на 1 март 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЦЕЛОС-
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО ОСНОВ НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО (РАБОТНИЦИ) 

Член 1 
Се прошируваат правата на целосна здравстве-

на заштита по основ на задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението, предвидени 
со одредбите од член 30 под „Г" од Законот за 
здравствено осигурување и задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението, на ли-
цата до 20 годишна возраст и на лицата над 65 
годишна возраст осигурени како работници и лица 
што вршат самостојна професионална дејност по 
закон. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

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

Бр. 01-3/6 
1 март 1977 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СТРУМИЦА 

191. 
Врз основа на член 19 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 1 од Договорот за 
основите на Општествениот план за општествено-
економскиот развој на СРМ за периодот од 
1976—1980 година за спроведување на задолжител-
ните видови на здравствената заштита на населе-

нието и член 27 точка 11 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Струмица, 
на заедничката седница на сите собори на делега-
тите, одржана на 25 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

ОСИГУРЕНИЦИТЕ 

Член 1 
Правото на целосна здравствена заштита по 

основ на задолжителните видови на здравствената 
заштита на осигурениците, предвидено со одред-
бите на член 30 од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението, се проширува на оси-
гурениците до 20 годишна возраст и па лицата над 
65 годишна возраст. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на СРМ" 
а ќе се применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-539/1 
25 февруари 1977 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, с. р. 

192. 
Врз основа на член 25 став 5 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 28 став 1 точка 
5 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Струмица, Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Струмица, на седницата на Соборот на 
делегатите — работници корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците од здруже-
ниот труд во здравството, даватели на услугите, 
одржана на 25 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ 

ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и правата од здравственото оси-
гурување за лицата вработени ка ј приватните ра-
ботодавци на подрачјето на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Струмица, а за кои со Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување не се утврдени основиците. 

Член 2 
Основици за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствено осигурување и за утврдување 
на правата од ова осигурување на лицата вработени 
ка ј приватните работодавци, претставува договор-
ниот личен доход меѓу приватниот работодавец и 
работникот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Основицата за пресметување на придонес и за 
остварување правата од здравственото осигурување 
не може да биде помала од: 
— за неквалификувани работници 1520,00 динари, 
— за полуквалификувани работ-

ници 1740,00 динари, 
— за квалификувани работници 2000,00 динари, 
— за висококвалификувани ра-

ботници 2300,00 динари, 
— за домашни помошнички 1520,00 динари. 

Член 3 
За учениците во училиштата за средно образова-

ние за одделни занимања кои покрај училишната 
изведуваат и практична настава во работната ор-
ганизација на здружениот труд или к а ј приватниот 
работодавец, основица за остварување правото од 
здравственото осигурување и за плаќање на при-
донес за здравственото осигурување, претставува 
наградата што ја прима а која не може да биде по-
мала од: 

за учениците од I година 
за учениците од II година 
за учениците од III година 
за учениците од IV година 

200,00 динари, 
300,00 динари, 
400,00 динари, 
500,00 динари. 

Член 4 
Придонесите што ќе се пресметуваат и плаќаат 

по основиците утврдени во член 2 и 3 од оваа одлу-
ка, ќе се пресметуваат месечно наназад, сметајќи 
од денот на осигурувањето по 1/30. 

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

ка престанува да важи Одлуката за утврдување 
на основиците за пресметување и плаќање на при-
донес за здравственото осигурување на лицата вра-
ботени ка ј приватните работодавци, објавена во 
,,Службен весник на СРМ", бр. 16/76. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-540/1 
25 февруари 1977 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, с. р. 

193. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување и член 28 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, на заедничката седница на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите, 
и Соборот на делегатите на работниците од органи-
зациите во здружениот труд во здравството — да-
ватели на услугите, одржана на 25 февруари 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОД-
НОС, ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТ-
ВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојан месечен износ за 1977 година се пресме-
туваат и одредуваат и тоа: 

1.за лицата на доброволна практика (волон-
тери) што немаат личен доход, ако работат со пол-
но работно време — 150,00 динари; 

2. за лицата кои се наоѓаат на предвој пичка 
обука (логорување) — 56,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, по прописите за инвалидско осигу-
рување, се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност — 56,00 динари; 

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно од 113,00 динари; 

5. за уживатели на постојана државна помош, 
дадена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот совет, 
во износ — 113,00 динари; 

6. за учениците во средните училишта и сту-
дентите на вишите и високите школи, факултети-
те и уметничките академии, за време траењето на 
практичната работа во врска со наставата — 56,00 
динари; 

7. за лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана или на цивилната 
заштита — 56,00 динари; 

8. за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита — 56,00 динари; 

9. посебниот придонес за членовите на своето 
потесно семејство кои живеат на подрачјето на СР 
Македонија, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита к а ј странскиот носител на здравст-
веното осигурување, се утврдува во постојан ме-
сечен износ од 60,00 динари по член на семеј-
ството; 

10. за иселениците — повратници, што се на-
селени на територијата на СРМ, редовно пријавени 
к а ј надлежниот Завод за вработување по член 13 
став 1 точка 10 од Законот — износ од 113,00 ди-
нари ; 

II . за носителите на „Илинденска споменица", 
кои не уживаат илинденска пензија — 56,00 ди-
нари; 

12. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација , што ги органи-
зира Заедницата за вработување на работниците — 
износ од 56,00 динари; 

13. за лицата кои организацијата пред засно-
вување на работен однос со нив ги упати како свои 
стипендисти на практична работа во друга орга-
низација, заради стручно оспособување, ако за тоа 
време примаат стипендија — износ од 150,00 ди-
нари; 

14. за лицата на школување, стручно усовр-
шување или постдипломски студии, кои поради тоа 
го прекинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија — 150,00 динари; 

15. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација , што ги упати 
Заедницата за вработување на работниците — износ 
од 56,00 динари; 

16. за брачните другари, односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението — 113,00 динари; 

17. за југословенските држав јани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство заради 
учење, односно здобивање со практика ако за тоа 
време примаат стипендија — 150,00 динари; 

18. за лицата странски држав јани за време на 
школување, стручно усовршување или на постдип-
ломски студии во Југославија, кои поради тоа го 
прекинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија — износ од 150,00 динари; 

19. за членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на издржување казна — затвор, ако 
на осигуреникот не му престанал работниот однос 
во работната организација за време на издржува-
њето на казната — износ од 113,00 динари; и 

20. за членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во 
ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на прет-
ходното осигурување - износ од 113,00 динари. 
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Член 2 
Обврзници за уплатување на придонесот се: 
— за осигурениците под точка 1, 13, 14, 15 и од 

17 заклучно со точка 20, работните организации 
каде што осигуреникот работел односно работи или 
прима стипендија; 

— за лицата под точка 2, 3 и 4 како и под точ-
ка 6 заклучно со 8, организаторот за спроведување 
и изведување на акциите, односно работите; 

— за лицата под точка 5 и 11 Извршниот со-
вет на СРМ; 

— за лицата под точка 9 самите осигуреници 
вработени во странство или членовите на нивното 
семејство; 

— за лицата под точка 10, 12 и 16 Заедницата 
за вработување. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа одлу-

ка се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
До колку придонесите се утврдуваат за време 

покусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период, ќе се плаќа по 1/30 од опре-
делениот месечен износ на придонесот. 

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

ка, престанува да важи Одлуката за постојаните 
износи на придонесите за здравственото осигуру-
вање на одделните категории лица надвор од работ-
ниот однос осигурени по Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението, објавена во 
,.Службен весник на СРМ"', бр. 16/76. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-542/1 
25 февруари 1977 година 

Струмица 
Претседател, 

Најден Витларов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КОЧАНИ 

194. 
Врз основа на член 201 од Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кочани („Службен весник на СРМ", 
бр. 34/76), Собранието на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување, на седницата на со-
борот на делегатите корисници на услугите — ра-
ботници, одржана на 23 февруари 1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИ-
ГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И 

ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Височината на надоместокот на трошоците за 

исхрана и сместување за време на патување и прес-
тој во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита на осигурените лица изне-
сува: 

1. ако се упатуваат во места на територијата на 
СР Македонија — 60 динари; 

2. ако се упатуваат во места надвор од терито-
ријата на СРМ — 80 динари; 

3. ако се упатуваат во Скопје — 70 динари; 
4. ако се упатуваат во другите републички и 

покраински центри -— 100 динари. 

Член 2 
Полна дневница се исплатува кога патувањето 

и престојот изнесуваат повеќе од 12 часа, а ако па-
тувањето трае помалку од 12 часа а повеќе од 8 
часа се исплатува половина дневница. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да в а ж и Одлуката за надоместок на 
трошоците за исхрана и сместување на осигуре-
ните лица за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита бр. 840 од 26. 06. 1975 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1 март 
1977 година и ќе биде објавена во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 307 
23 февруари 1977 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, с. р. 

195. 
Врз основа на член 201 од Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кочани („Службен весник на СРМ" 
бр. 34/76), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата на Соборот на делегатите на корисниците 
на услугите — работници, одржана на 23 февруари 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 

ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Износот на помошта за спрема на новородено 

дете по 400 динари ќе се исплатува на осигурените 
лица на територијата на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување — Кочани. 

Член 2 
На осигурениците осигурени за сите осигурени 

случаи им припаѓа помош за спрема на новородено 
дете и тоа: 

1. осигуреник — жена; 
2. осигуреник — маж, за случај на породување 

на брачната другарка која е осигурена како член 
на семејството; 

3. осигуреник, за случај на породување на дру-
го женско лице кое е осигурено како член на до-
маќинството ако осигуреникот пред породувањето 
исполнувал услови од претходното осигурување; 

4. помош за новородено дете припаѓа и во слу-
ча ј на породување на женски член на домаќинство-
то на кое е обезбедена здравствена заштита додека 
осигуреникот се наоѓа на отслужување на воениот 
рок; 

5. помош за новородено дете припаѓа на дете 
родено во рок од 10 месеци од денот на смртта на 
осигуреникот, односно по разводот на бракот со оси-
гуреникот ; 

6. помош за новороденче припаѓа и за вон-
брачно дете, ако татковството е утврдено со право-
силна судска пресуда; и 

7. помош за спрема на новородено дете припа-
ѓа и за дете до 6 месеци кое е усвоено, ако помошта 
за спрема на детето не е исплатена. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за височината на 
износот на помошта за спрема на новородено дете, 
бр. 1633 од 26. 12. 1974 година. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 март 1977 година 
I) ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 308 
23 февруари 1977 година 

Кочани 

Претседател, 
Никола Соколов, с. р. 

196. 
Врз основа на член 201 од Статутот на Општин-

ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кочани („Службен весник на СРМ", 
бр. 34/76), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување, на сед-
ницата на Соборот на делегатите на корисниците 
на услугите — работници, одржана на 23 февруари 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 

ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 

Член 1 
Во случај. на смрт на осигурено лице му при-

паѓа надоместок на трошоци за закоп и тоа: 
— на личен осигуреник или член на фамилија-

та постар од 5 години 1400 динари; 
— на член на фамилијата до навршени 5 го-

дини 1100 динари. 

Член 2 
Надоместокот за закоп на осигурено лице над-

вор од подрачјето на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Кочани, ќе се испла-
тува според Одлуката на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување каде се врши закоп 
па осигуреното лице ако е поповолен за него. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-

реното лице умрено во странство за време додека 
престојувал таму, се одредува и наплатува во ви-
сочина на остварените трошоци за закоп во таа 
земја. 

Член 4 
Во случај на смрт на осигуреникот, на членови-

те на семејството ако осигуреникот до својата смрт 
ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во ед-
нократен износ во височина на надоместокот на 
личен доход од претходната година. 

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

ка престанува да важи Одлуката на надоместокот 
па трошоците за закоп и посмртна помош на осигу-
рено лице бр. 1634 од 26. 12. 1975 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 март 1977 го-
дина и ќе биде објавена во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 309 
23 февруари 1977 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, с. р. 

197. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 2 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кочани („Службен 
весник на СРМ", бр. 34/76), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување, на седницата на Соборот на делегатите 
на корисниците на услугите — работници и Соборот 
на делегатите на давателите на услугите, на сед-
ницата одржана на 23 февруари 1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ВРЕМЕ НА СПРЕЧЕНОСТ 

ЗА РАБОТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината на на-

доместокот на личниот доход за време на спрече-
ност за работа поради привремена неспособност (бо-
ледување) за работа, поради одредено лекување во 
текот на работното време, за време на неопходно 
лекување по прописи на војните инвалиди, поради 
нега на заболен член од потесното семејство одре-
ден за придружник на заболен член на потесното 
семејство, се исплатува на товар на Фондот за 
здравствено осигурување на корисниците на услу-
гите работници и приватните работодавци. 

Член 2 
Височината на надоместокот на личниот доход 

за време на привремената спреченост за работа ко-
га се исплатува на товар на средствата на приват-
ниот работодавец за првите 30 дена спреченост за 
работа изнесува 80% од основот за надоместок. 

Член 3 
Височината на надоместокот на личниот доход 

за време на привремената спреченост за работа по-
ради нега на заболен член од потесното семејство 
и одреден за придружник на заболен член од по-
тесното семејство, се исплатува бо височина од 80% 
од основот за надоместок. 

Член 4 
Височината на надоместокот на личниот доход 

за време на привремената спреченост за работа над 
30 дена се исплатува на товар на фондот на За -
едницата на здравството и здравственото осигу-
рување на работниците — корисници на услугите 
— Кочани кој изнесува: 

1. 90% од основот за надоместокот од триесет-
ипрвиот ден до шеесеттиот ден; 

2. 95% од основот за надоместок од шеесетипр-
виот ден на спреченост за работа за осигурениците 
кои пред настапувањето на случајот ги исполнувале 
условите од претходното осигурување пред Стату-
1 от на Заедницата. 

Член 5 
Осигурениците кои пред настанувањето на оси-

гурениот случај не го исполниле условот од прет-
ходното осигурување според Статутот на Заедница-
та, надоместокот на личниот доход изнесува: 

1. 70% од основот за надоместок од триесетипр-
виот ден до шеесеттиот ден; 

2. 90% од основот за надоместок од шеесетипр-
виот ден на спреченоста за работа. 

Член 6 
Височината на надоместок на личниот доход за 

време на привремената спреченост за работа пре-
дизвикана од повреда на работа или професионално 
заболување изнесува 100% од основот за надомес-
ток. 
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Член 7 
Височината на надоместокот на личниот доход 

за време на спреченоста за работа поради бреме-
ност, породување и хранење на детето до 12 месеци 
изнесува 100 70 од основот за надоместок. 

Осигурениците кои не го исполнуваат условот 
од претходното осигурување, височината на личниот 
доход за време на спреченоста за работа од прет-
ходниот став се исплатува во височина од 80% од 
основот на надоместокот. 

Член 8 
Со денот па влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за височината на 
надоместокот на личниот доход за време на спре-
ченост за работа бр. 1635 од 26. 12. 1974 година. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 март 1977 година 
и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 310 
23 февруари 1977 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, с. р. 

198. 
Врз основа на член 9 став 1 точка 12 од Зако-

нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 198 став 
1 точка 13 од Статутот на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ко-
чани („Службен весник на СРМ", бр. 34/76), Соб-
ранието на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на Општината Кочани, на за -
едничката седница па сите собори, одржана на 23 
февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ НА РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
За делегат на Републичката заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување од Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кочани, се избира: 

1. Фердо Цеков, делегат во Соборот на земјо-
делците. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 март 1977 година. 

Бр. 314 
23 февруари 1977 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - ПРИЛЕП 

199. 
Врз основа на член 60 точка 4 и член 67 од За -

конот за самоуправните интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 24 точка 18 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата — Прилеп, Собра-
нието на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата, на сво-
јата седница одржана на 29 декември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШ-

ТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесот за финансирање на оп-

штествената заштита на децата за 1977 година, из-
несуваат: 

1. Придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,50%; 

2. Придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 1,5%; 

3. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 0,50%; 

4. Придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 0,50%. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-387 
31 декември 1976 година Претседател 

Прилеп на Собранието на За -
едницата за општест-

вена заштита на 
децата, 

Ружица Башеска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - БИТОЛА 

200. 
Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Битола и основни заедници на здравството и 
здравственото осигурување во Битола, Демир Хи-
сар и Ресен, Соборот на делегатите корисници на 
услуги — земјоделци и Соборот на даватели на 
услуги на Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Бито-
ла, на база на претходно добиеното мислење од 
основните заедници, на заедничката седница одр-
жана на ден 25 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување на 

земјоделците за 1977 година се определуваат и тоа: 
1. За осигурениците — земјоделци кои имаат 

сопствена земја (катастарски приход) се плаќа: 
а) по стапка од 16% на катастарскиот приход во 

кое се содржани: 
— стапка на придонес за задолжителни видови 

на здравствената заштита од 11,5%, а 
— стапка на придонес за правата над задолжи-

телните видови од 4,5()/о; 
б) по 65,00 динари за секое осигурено лице во 

кој износ е содржано: 
— износ од 46,00 дин. на име придонес за за-

должителни видови на здравствената заштита, и 
— износ од 19,00 дин, на име придонес за пра-

вата над задолжителните видови. 
2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделски 
дејности се плаќа: 

а) по 175,00 динари за домаќинство во кој износ 
се содржи: 

— износ од 123,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствената заштита, и 

— износ од 52,00 динари на ,име придонес за 
правата над задолжителните видови; 

б) по 65,00 динари за секое осигурено лице во 
кој износ се содржани: 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 14 - Стр. 299 



Стр. 300 - Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 април 1977 

— износ од 46,00 динари на име придонес за за-
должителни видови на здравствената заштита, 

— износ од 19,00 динари на име придонес за 
правата над задолжителните видови. 

Член 2 
Од утврдените стапки и износи во претходниот 

член 13по отпаѓа на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Бито-
ла, а 87% на основните заедници во Битола, Д. Хи-
сар и Ресен. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува од 
1 јануари 1977 година. 

02-бр. 47/12 
25 февруари 1977 година 

Битола 
Собор на делегати — 
корисници на услуги 

— земјоделци 
Претседател, 

Раде Наумовски, с. р. 
Собор на делегати даватели 

на услуги 
Претседател, 

д-р Душко Николовски, с. р. 
Собрание на Општин-
ската заедница на 
здравството и здравст-
веното осигурување — 

Битола 
Претседател, 

Дорче Спировски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

201. 
Врз основа на член 204 став 1 точка 17 од Ста-

тутот на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово, на седницата на 
Соборот на корисниците на услугите — земјоделци 
и Соборот на делегатите од организациите на здру-
жениот труд што вршат здравствена дејност — да-
ватели на услугите, одржана на 22 февруари 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА-

ТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 

ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување висината на при-

донесите за здравственото осигурување на земјо-
делците за 1977 година се врши дополнение. 

На член 2 се додава алинеја 4 која гласи: 
„Работните луѓе што вршат земјоделска деј -

ност, а немаат сопствена земја, ќе плаќаат придонес 
г,о паушал по домаќинство во износ од 400,00 ди-
нари и по член на домаќинство по 60,00 динари". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1977 го-
дина. 

Бр. 0205-123/13 
22 февруари 1977 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ -
КРУШЕВО 

202. 
Врз основа на член 206, 222 и 230 од Статутот на 

Собранието на општината Крушево („Службен глас-
ник на општината" бр. 2/74), член 19 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на образование-
то („Службен весник на СРМ" бр. 5/74), член 20 од 
Самоуправната спогодба за основање на Заедницата 
на основното образование на општината Крушево 
и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на Заедни-
цата на основното образование на општината Кру-
шево, Соборот на здружен труд при Собранието на 
општината Крушево и Собранието на Заедни-
цата на основното образование во својство на со-
бор на Собранието, на заедничката седница одр-
жана на 28 февруари 1977 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ И ДРУГИТЕ РАБОТНИ ЛУЃЕ ЗА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОП-

ШТИНАТА КРУШЕВО ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личниот доход на работниците и дру-
гите работни луѓе по основ на кои се обезбедуваат 
средства за Заедницата на основното образование на 
општината Крушево. 

Член 2 
Стапките на придонесите од личниот доход по 

кои ќе се обезбедуваат средства за Заедницата на 
основното образование на општината Крушево из-
несуваат: 

1. придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 5,10% на бруто личните доходи; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј -
ност по стапка од 2%; 

3. придонес од личен доход од занаетчиска деј -
ност (самостојно вршење на стопанска дејност) по 
стапка од 2%; 

4. придонес од самостојно вршење на нестопан-
ска дејност по стапка од 2%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од обја-

вувањето во „Службен гласник на општината Кру-
шево", а ќе се применува од 1. I. 1977 година. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да в а ж и Одлуката за утврдување на стап-
ките на придонесите на Заедницата на основното 
образование на општината Крушево бр. 02-138/1 од 
31. 12. 1974 година. 

Член 5 
По еден примерок од оваа одлука се доставува 

до членовите на Заедницата на основното обра-
зование, Службата на општественото книговодство 
и Општинската управа за приходи. 

Дел. бр. 02-15/2 
28 февруари 1977 година 

Крушево 

Собранието на Заедницата 
на основното образование, 

Илија Дамчески, с. р. 

Претседател на 
Соборот на здружен 

труд на СО — 
Крушево, 

Крсте Стојаноски, с. р. 
Претседател на 
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ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО - КИЧЕВО 

203. 
Врз основа на член 10 став 1 точка 5 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на станува-
њето и член 19 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ 
на станувањето, Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на станувањето на општината К и -
чево, на седницата одржана на 24 февруари 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Во Одлуката за висината на стапката на при-

донесот за станбена изградба бр. 02-497 од 21. XII. 
1976 година објавена во „Службен весник на СРМ" 
бр. 3/77 член 1 се менува и гласи: 

„Се утврдува висината на стапката на придо-
нес за станбена изградба од 5% од доходот и 5% 
на бруто личниот доход. 

Обврзници на придонесот од доход се основните 
организации на здружениот труд во стопанството, а 
обврзници на придонесот од бруто личниот доход 
се работниците што остваруваат личен доход од ра-
ботен однос во нестопанските дејности". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-55 
24 февруари 1977 година 

Кичево Собрание на СИЗ на 
станувањето 
Претседател, 

Вецко Кацески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ДЕБАР 

204.-
Врз основа на член 19 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението и член 10 
од Договорот за основите на Општествениот план за 
општествено-економскиот развој на СРМ за перио-
дот од 1976—1980 година, за проширување на за-
должителните видови на здравствената заштита на 
населението, Собранието на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување — Дебар, на 
седницата одржана на 25 февруари 1977 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 

ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

I 
Правата на целосна здравствена заштита по 

основа на задолжителни видови на здравствената 
заштита на населението, предвидено со член 30 од 
Законот за здравствената заштита на населението, 
се проширува на осигурените лица до 20 годишна 
возраст и над 65 годишна возраст. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-397 
25 февруари 1977 година 

Дебар Претседател, 
Дема Ивзи, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

205. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на вработување-
то и за материјалното обезбедување за време на 
привремена безработност („Службен весник па 
СРМ", бр. 20/74), член 2 став 3 и член 16, 17 и 18 
од Законот за евиденција во областа на трудот, 
член 19 став 1 од Општествениот договор за осно-
вите на самоуправното уредување на односите и 
дејствувањето во областа на вработувањето во СР 
Македонија и општинските општествени договори 
за вработување, Собранието на Републичката за-
едница на вработувањето, на седницата одржана на 
27 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ИСКАЖУВАЊЕ НА ПОТ-

РЕБИТЕ ОД РАБОТНА СИЛА 

1) Организациите на здружен труд, ООЗТ, ра-
ботните заедници на заедниците на: ООЗТ, ОЗТ, 
сложените организации, органите, организациите на 
општествено-политичките заедници, СИЗ, општест-
вено-политичките организации, деловните единици, 
земјоделските задруги и други самоуправни орга-
низации и заедници и работните луѓе што вршат 
дејност со личен труд и средства во сопственост на 
граѓаните, годишните, среднорочните и долгороч-
ните потреби за работна сила ги искажуваат и и ги 
доставуваат на надлежната заедница на вработу-
вањето на обрасците: 

1. ПР — „Пријава за потреба од работник"; 
2. „Извештај за пополнување на работно место"; 
3. ППР — „Пријава за престанок на работен 

однос"; 
4. СПК — „Пријава на среднорочните потреби 

од кадри"; 
5. ГПРК — „Пријава за годишните потреби од 

кадри и внатрешните резерви од кадри". 
Обрасците од претходниот став се отпечатени 

кон оваа одлука и се нејзин составен дел. 
Заедниците на вработувањето водат регистар 

за ПР — „Пријава за потреба од работник" и ре-
гистар ППР — „Пријава за престанок на работен 
однос". 

Среднорочните потреби за работна сила се иска-
жуваат во рок и за период за кој се донесува Оп-
штествениот план за развој на општината односно 
Републиката. 

По исклучок, потребите за работна сила за пе-
риодот од 1976 до 1980 година, се доставуваат на ј -
доцна до 31. 3. ^ 1977 година. 

Кон пријавата за годишните и среднорочните 
потреби од работна сила се доставува и одлуката за 
усвојување од надлежниот орган. 

2) Долгогодишните потреби се искажуваат па 
образецот СПК. 

3) Податоците за занимањата се искажуваат 
врз основа на Номенклатурата на занимањата, ут-
врдена од републичките и покраинските заедници 
на вработувањето. 

4) Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0202-1817 
30 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Миливој Димитровски, с. р. 
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Приоритетна листа 

ЗАБЕЛЕШКА: По приемот на пријавата и огласувањето на слободните работни места заинтересираните кандидати 
да се јавуваат во организацијата на здружен труд која ја поднела пријавата' По истекот на рокот во кој можат 
да се поднесуваат молби по огласот, односно конкурсот, организацијата на здружен труд составува список на кан-
дидатите кои ги исполнуваат условите и доаѓаат предвид за избор заради вработување, листата па кандидатите под-
носителот на пријавата ја доставува до Заедницата на вработувањето за таа да направи листа на приоритет според 
критериумите од Општиствениот договор за вработување.Заедницата, од своја страна, листата за приоритет ја огла-
сува на огласната табла и ја доставува до подносителот на пријавата. 

Доколку се оцени дека на огласот, односно конкурсот не се јавиле доволен бро ј кандидати, Заедницата на 
вработувањето, според мерките и критериумите од Општествениот договор, поименично ги известува невработените 
да се јават на огласот, односно конкурсот, и наедно за нив прави ранг-листа, која ја доставува до подносителот на 
пријавата и ја огласува на огласната табла на Заедницата' Ако во определениот рок на конкурсот односно огласот,, 
не се јават доволен број кандидати, се распишува нов конкурс, односно оглас -

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Извешта ј з а пополнување на работното место 

ЗАБЕЛЕШКА: Организацијата на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници и приватните рабо-
тодавци согласно член 27 став 1 точка 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за 
материјалното обезбедување за време на привремена безработност (,,Службен весник на СРМ" бр. 20/74 год.), се 
должни до надлежната заедница на вработувањето да ќ достават извештај за пополнување на работното место 
најдоцна но рок о д 5 дена од денот на пополнувањето. 

ОЗТ кога преку оваа пријава вработуваат работници повеќекратно или повеќе отколку што може да се внесе 
во Извештајот, тогаш на Заедницата на вработувањето ќ доставуваат список со бројот на при јао ата, со полно име 
и презиме на нововработениот работник и бројот на картонот на работникот за пријавување во Заедницата на 
вработувањето и датум на вработувањето. 
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206. 
Врз основа на член 32 од Законот за определе-

ни облици на општествената заштита на децата и 
за самоуправните интерисни заедници за општест-
вена заштита на децата („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74), Собранието на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата, на седницата одржана на 28 декември 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДОДА-

ТОКОТ НА ДЕЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува височината на 

додатокот на деца во зависност од остварените 
вкупни приходи на семејството на корисникот и 
другите услови што се утврдуваат со оваа одлука. 

Член 2 
Корисниците на правото на додаток на деца, 

во зависност од остварените вкупни приходи во се-
мејството, се распоредуваат во три цензусни групи 
и тоа: 

I. цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството од работен однос не го надми-
нува износот од 684,00 динари месечно, а семејст-
вото не остварува никакви други приходи; 

II. цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
084,01—790,00 динари месечно; 

III. цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
790,01—911,00 динари месечно. 

Член 3 
Височината на додатокот на деца за корисници-

те изнесува: 

Ц е н з у с н а г р у п а 

I II III 

— за првото дете 262 192 123 
— за второто дете 241 174 116 
— за третото дете 206 158 101 
— за четвртото дете 171 141 89 
— за секое натамошно дете 151 113 79 

Член 4 
За дете кое не е способно за рехабилитација, 

а не е сместено во установа за социјална заштита, 
височината на додатокот на деца се определува 
според член 3 на оваа одлука и се зголемува за 
50% повеќе од просечниот износ од додатокот на 
деца што му припаѓа на корисникот за ова дете. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1977 
година. 

Бр. 1218/3 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

207. 
Врз основа на член 65 точка 3 од Законот за 

определени облици на општествена заштита на де-
цата и за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74), Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на 28 де-
кември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА, ЗА 1977 
ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот од личен доход на Ре-

публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, за 1977 година, се ут-
врдува на 2,95% од пропишаните основици со член 
69 од Законот за определени облици на општестве-
на заштита на децата и за самоуправните интерес-
ни заедници за општествена заштита на децата. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1977 
година. 

Бр. 1218/2 
28 декември 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води пос-
тапка за развод на брак по правната работа на ту-
жителката Радица Митреска од село Ореовец, Ма-
кедонски Брод, против тужениот Јован Митрески 
од село Лазаровци, сега со непознато место на ж и -
веење. 

Се поканува тужениот Јован Ананија Митре-
ски, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
да се јави во Окружниот суд во Скопје или да ја 
достави својата сегашна адреса. Во спротивно ќе 
му биде одреден привремен старател во смисла на 
член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1805/76 од 
8. II. 1977 година. (30) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред Општинскиот суд во Куманово по пред-
логот на предлагачот Анастасов Јане од Куманово 
покрената е постапка за утврдување на смрт на 
лицата: Стерјо Атанасов, роден на 15. I. 1874 г. во 
соло Жиковиште, општина Рупишта, околија Кос-
турска, од татко Атанас и ма јка Султана, и Андреа 
Анастасов, роден во истото село во месец септември 
1878 год., од истите родители, а кои постојано место 
на живеење имале во Куманово. Се повикуваат оз-
начените лица да се јават на судот, доколку се 
живи, или пак лицата кои знаат за истите да го 
известат судот за нив, а до колку во рок од 15 дена 
тоа не го сторат судот ќе им определи свој застап-
ник по службена должност. 

Од Општинскиот суд во Куманово, Р. бр. 67/77. 
(31) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар по правната ра-
бота на тужителот Ашим Мустафа Емини од село 
Орќуше, Гостиварско, против тужениот Емини Аши-
ма Мустафа од село Орќуше, Гостиварско, а сега 
со непозната адреса, за утврдување неопределена 
вредност на спорот, му постави на тужениот прив-
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ремен застапник — адвокатот Диурика Ѓорѓеска од 
Гостивар, согласно член 77 став 2 точка 4 од ЗПП, 
бидејќи живеалиштето на тужениот е непознато, а 
тужениот нема полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот во оваа правна работа се додека ту-
жениот или неговиот полномошник не се појави 
пред судот односно додека Центарот за социјални 
работи не го извести судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 162 од 
16. II. 1977 година. (32) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Ученичка книшка за IV одделение издадена од 
Училиштето „Даме Груев" на име Злата Јанкуло-
ска, с. Д. Ботуше — Македонски Брод. (472) 

Работна книшка рег. бр. 9804, серија бр. 16719, 
издадена од Собранието на општината Ресен на име 
Салим Кадри Керими с. Горна Бела Црква, Ресен. 

(473) 
Свидетелство за VIII одделение на име Исхмет 

Беќири, с. Синичане, Тетово. (474) 
Лична карта на име Стојна Смилеска, с. Ле-

шок, Тетово. (475) 
Ученичка книшка на име Селам Фетаи, ул. „Н. 

Парапунов" бр. 50, Гостивар. (476) 
Свидетелство за V одделение на име Фаредин 

Мемиши, с. Врановци, Гостивар. (477) 
Свидетелство од П година гимназија на име 

Јелица Данилова, с. Митрој Крсти, Гостивар. (478) 
Свидетелство за VI одделение на име Ајдин 

Ајдини, с. Врановци, Гостивар. (479) 
Воена книшка на име Абас Османи, с. Неготи-

но, Гостивар. (480) 
Лична карта на име Кибир Фидани, с. Балин-

дол, Гостивар. (481) 
Свидетелство на име Исен Ислами, с. Локвица, 

Гостивар. (482) 
Свидетелство за VI одделение на име Резак Фе-

таи, с. Дебреше, Гостивар. (483) 
Свидетелство за IV одделение на име Гази Сел-

мани, с. Беловиште, Гостивар. (484) 
Свидетелство на име Гази Шабани, с. Градец, 

Гостивар. (485) 
Свидетелство за VI одделение на име Неџат 

Хасани, с. Врановци, Гостивар. (486) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зуно 

Ибиши, ул. „Т. Черепналкоски" бр. 4, Гостивар. 
(487) 

Диплома од средно училиште на име Драган 
Јакимовски, ул. „Вук Караџиќ" бр. 16, Куманово. 

(488) 
Работна книшка на име Владанка Бошковиќ, 

ул. „Панче Пешев" бр. 5а, Куманово. (489) 
Свидетелство издадено од работничкиот уни-

верзитет Куманово на име Ж и в к а Лазаревска, ул. 
„Власто Радоњанин" бр. 9, Куманово. (490) 

Воена книшка на име Љубиша Тодороски, с. 
Присовјани, Струга. (491) 

Свидетелство за основно образование на име 
Никола Трој анов, ул. „Македонска" бр. 32, Дел-
чево. (492) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Кирил и Методи" — М. Брод на име 
Драгомир Дабески, Брод Македонски. (493) 

Свидетелство на име Енвер Куртиши, с. Пирок, 
Тетово. (494) 

Работна книшка на име Б а ф т и Бафтијари , с. 
Ларце, Тетово. (495) 

Возачка дозвола на име Петар Шуменковиќ, 
Скопје. (496) 

Свидетелство за VI одделение на име Трпе Не-
сторови , с. Врапчиште, Гостивар. (497) 

Свидетелство за УП одделение на име Укче Аб-
дули, с. Врановци, Гостивар. (498) 

Свидетелство за VII одделение на име Хасан 
Бакиу, с. Врановци, Гостивар. (499) 

Свидетелство на име Шасим Абдула, с. Равен, 
Гостивар. (500) 

Свидетелство на име Љ а т и ф Ферати, с. Чајле, 
Гостивар. (501) 

Свидетелство за I година гимназија на име 
Фејзо Ибиши, ул. „Т. Черепналкоски" бр. 4, Гос-
тивар. (502) 

Свидетелство за УШ одделение на име Благоја 
Ристески, ул. „Марксова" бр. 178, Прилеп. (503) 

Свидетелство за V одделение на име Велика 
Петре Конеска, с. Долнени, Прилеп. (504) 

Свидетелство за VIII одделение на име Трајан 
Темелкоски, с. Секирци, Прилеп. (505) 

Свидетелство за IV одделение на име Алаедин 
Џафери, с. Врапчиште, Гостивар. (506) 

Свидетелство за VI одделение на име Азири 
Феми, с. Врапчиште, Гостивар. (507) 

Свидетелство за VI одделение на име Шера-
фет Веизи, с. Врапчиште, Гостивар. (508) 

Свидетелство за VI одделение на име Фејим 
Мусаи, с. Врапчиште, Гостивар. (509) 

Свидетелство за V одделение на име Бари Ша-
ипи, с. Добридол, Гостивар. (510) 

Свидетелство за УП одделение на име Сали 
Адеми, с. Врапчиште, Гостивар. (511) 

Свидетелство за УШ одделение на име Борка 
Иваноска, с. Галате, Гостивар. (512) 

Свидетелство на име Мустафа Месими, с. Вру-
ток, Гостивар. (513) 

Ученичка книшка на име Вахит Керими, с. Ср-
биново, Гостивар. (514) 

Свидетелство за VI одделение на име Абдура-
ман Адеми, с. Врапчиште, Гостивар. (515) 

Свидетелство за VII одделение на име Есат Ис-
лами, с. Врановце, Гостивар. (516) 

Свидетелство за VI одделение на име Нихат 
Абази, с. Врапчиште, Гостивар. (517) 

Свидетелство за VIII одделение на име Б у ј а -
мин Адеми, с. Врапчиште, Гостивар. (518) 

Свидетелство за VI одделение на име Јакуп Ј а -
купи, с. Врапчиште, Гостивар. (519) 

Свидетелство на име Таибе Дурмиши, с. Вруток, 
Гостивар. (520) 

Свидетелство за VI одделение на име Фети Ј а х -
јаји, с. Пожаране, Гостивар. (521) 

Свидетелство за завршено осумгодишно учи-
лиште на име Борка Матеска, с. Галате, Гостивар. 

(522) 
Свидетелство за I година економско училиште 

на име Борка Матеска, с. Галате, Гостивар. (523) 
Воена книшка издадена од Карловац на име 

Исмет Муламекиќ, Скопје. (525) 
Свидетелство за завршено дактилографско 

училиште, на име Аница Шекеровска, Скопје. (526) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Сте-

ф а н Игнатовски, Скопје. (527) 
Воена книшка издадена од Загреб на име Пе-

тар Петровски, Скопје. (528) 
Индекс издаден од Скопје на име Радисав Смо-

ловиќ, Скопје. (529) 
Свидетелство за завршен К В работник, издаде-

но од ГУЦ „Здравко Цветковски" — Скопје на име 
Јованчо Соколовски, Скопје. ч (530) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Љ а -
тиф Љатифовски, Скопје. (531) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Џа-
вид Усниов, Скопје. (532) 

Здравствени легитимации издадени од Скопје на 
име Загорка и Оливера Николовски, Скопје. (533) 

Ученичка книшка за Ш одделение, издадена од 
Основното училиште „Моша Пијаде" — Г. Петров 
на име Есма Равмановска, Ѓ. Петров. (534) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Игор Пешовски, с. Радишани, Скопје. (535) 

Индекс бр. 3009, издаден од Архитектонскиот 
факултет во Скопје на име Саво Симоски, Скопје. 

(536) 
Воена книшка издадена од Београд на име 

Илија Станков, Скопје. (537) 
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Индекс бр. 6338, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Мите Николов, Скопје. 

(538) 
Воена книшка издадена од Штип на име Ибра-

им Бекиров, Скопје. (539) 
Свидетелство за положен завршен испит, изда-

дено од Земјоделското училиште „Киро Бурназ" — 
Куманово на име Благоја Стојковски, с. М. На-
горичане, Куманово. (540) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 
Основното училиште „Кирил и Методи" — с. Луко-
во, Струга на име Граѓанка Цациновска, Скопје. 

(541) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Ана Петровска, Скопје. (542) 
Воена книшка издадена од Струмица на име 

Скендер Сејдија, Скопје. (543) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Спа-

со Костовски, Скопје. (544) 
Свидетелство за положен завршен испит, изда-

дено од ТУЦ „3 ноември" Прилеп на име Загор-
ка Кареска, Скопје. (545) 

Работна книшка издадена од Скопје на име З а -
горка Николовска, Скопје . (546) 

Работна книшка издадена од СО — Битола на 
име Јонче Б. Илиевски, с. Трап, Битола. (547) 

Свидетелство за УШ одделение на име Алек-
сандар Татороски, ул. „М. Ацев" бр. 74, Прилеп. 

(548) 
Воена книшка на име Киро Анастасоски, ул. 

„Борка Талески" бр. 130, Прилеп. (549) 
Диплома за завршено средно земјоделско учи-

лиште „Киро Бурназ" — Куманово на име Реџеп 
Абдили, ул „Перо Стојмановски" бр. 19, Куманово. 

(550) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

ЦОУ „Бр. Миладиновци" с. Самоков на име Злата 
Тодороска, с. Ковач, М. Брод. (551) 

Здравствена легитимација на име Нуман Б у -
ровиќ, с. Г. Оризари, Т. Велес. (552) 

Свидетелство за IV одделение на име Заим Ј у -
суфи, с. Ново Село, Тетово. (553) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Заим Јусуфи, с. Ново Село, Тетово. (554) 

Свидетелство за УШ одделение на име Насуф 
Имери, с. Камењане, Тетово. (555) 

Сообраќајна дозвола бр. 14818 на име Насуф 
Ханџиу, ул. „Б. Јованоски" бр. 16, Гостивар. (556) 

Свидетелство за завршено VI одделение на име 
Сабаедин Мустафи, с. Врапчиште, Гостивар. (557) 

Свидетелство за осумгодишно училиште на име 
Абдулбари Кадрија, с. Д. Дол, Гостивар. (558) 

Свидетелство за УШ одделение на име Насир 
Абази, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 100, Гостивар. (559) 

Свидетелство за УШ одделение на име Миџа-
ит Мислими, с. Лакавица, Гостивар. (560) 

Сообраќајна книшка на име Селмани Саџудин, 
с. Врапчиште, Гостивар. (561) 

Здравствена легитимација на име Видоје Не-
довски, ул. „Таќи Димитровски" бр. 2, Битола. (562) 

Воена книшка издадена од Београд на име 
Илија Трифуновски, ул. „5" бр. 12, Битола. (563) 

Свидетелство за УШ одделение на име Снежа-
на Јорданоска, ул. „Тризла" бр. 109/22, Прилеп. 

(564) 
Работна книшка и контролен картон на име 

Павлина Кочоска, ул. „5-та Прилепска бригада" бр. 
116, Прилеп. (565) 

Свидетелство за КВ ѕидар, издадено од Г. М. 
центар — Скопје на име Јанко Зориќ, с. Речица, 
Куманово. (566) 

Свидетелство за УП одделение на име Тодорче 
Илиев, с. Бањица, Т. Велес. (567) 

Свидетелство за УШ одделение на име Таке 
Трајковски, с. Чашка Т. Велес. (568) 

Работна книшка на име Александар Ристовски, 
ул. „Којнички пат" бр. 39, Т. Велес. (569) 

Свидетелство за IV одделение на име Адил Ве-
лија, с. Градец, Тетово. (570) 

Свидетелство за VI одделение на име Мендух 
Адили, с. Градец, Гостивар. (571) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Благородна Костовска, с. Блаце, Тетово. (572) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Анѓа Костовска, с. Блаце, Тетово . (573) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Кадире Илјази, с. Гермо, Тетово. (574) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шерифе Илјази, с. Гермо, Тетово. ,(575) 

Свидетелство за IV одделение на име Јованка 
Гиновска, с. Луковица Тетово. (576) 

Свидетелство за VIII одделение на име Менка 
Максимоска, с. Церово, Гостивар. (577) 

Возачка дозвола на име Намик Камили, с. Сим-
ница, Гостивар. (578) 

Свидетелство за УП одделение на име Флорика 
Николоска, с. Балиндол, Гостивар. (579) 

Свидетелство за V одделение на име Меваип 
Каримани, с. Дебреше, Гостивар. (580) 

Свидетелство за IV одделение на име Алиајдар 
Асипи, с. Врапчиште, Гостивар. (581) 

Свидетелство за IV одделение на име Исмаил 
Решити, с. Врапчиште, Гостивар. (583) 

Свидетелство за VI одделение на име Лазим Џе-
маили, с. Добридол, Гостивар. (584) 

Свидетелство за УШ одделение на име Рали Ли-
ко јази, с. Врапчиште, Гостивар. (585) 

Свидетелство за VI одделение на име Селман 
Селмани, с. Добри Дол, Гостивар. (586) 

Свидетелство за УП одделение на име Себае-
дин Јакупи, с. Врапчиште Гостивар. (587) 

Свидетелство за V одделение на име Сребре 
Илиески, с. Врапчиште, Гостивар. (589) 

Свидетелство на име Муслиа Небип, с. Речане, 
Гостивар. (590) 

Ученичка книшка на име Миле Ванѓелов, с. 
Габрово, Делчево. (591) 

Уверение за завршен курс за заварувач на име 
Тра јан Трајкоски, ул. „М. Камен" б.б., Прилеп. (592) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Мирче Ацев" на име Драгица 
Наумоска, с. Мажучиште, Прилеп. (593) 

Свидетелство на име Злата Станоска, с. Сланско, 
М. Брод. (594) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Стив Наумов" — с. Белица на 
име Борка Тофилоска, с. Пласница, М. Брод. (595) 

Свидетелство за УШ одделение на име Румена 
Арсовска, с. Голозинци, Т. Велес. (596) 

Свидетелство на име Македонка Бабунска, ул. 
,Енгелсова" бр. 17, Т. Велес. (597) 

Свидетелство од IV одделение на име Елена 
Ганева, с. Војница, Т. Велес. (598) 

Земјоделска здравствена книшка на име Ше-
ф и ј е Ељази, с. Стримница, Тетово. (599) 

Здравствена книшка на име Ј а ј и Сами, с. Па-
латица, Тетово (600) 

Свидетелство за IV одделение на име Мезаип 
Имери, с. Челопек, Тетово. (601) 

Свидетелство за УШ одделение на име Хазар-
нијат Мифтари, ул. „Новосело" бр. 141, Тетово. (602) 

Ученичка книшка од I до VIII одделение на 
име Ерхан Идризи, ул. „Бр. Миладинови" бр. 117, 
Тетово. (603) 

Свидетелство на име Селаидин Сулејмани, с. 
Равен, Гостивар. (602) 

Свидетелство за VI одделение на име Стојан 
Стојаноски, с. Зубовце, Гостивар. (605) 

Свидетелство за незавршено V одделение на 
име Имер Хасипи, с. Врапчиште, Гостивар. (606) 

Свидетелство за УП одделение на име Џемаил 
Хаки, с. Врапчиште, Гостивар. (607) 

Свидетелство за VI одделение на име Фатмир 
Мустафи, с. Врапчиште, Гостивар. (608) 

Свидетелство за V одделение на име Ружди 
Салији, с. Врапчиште, Гостивар. (609) 

Свидетелство за V одделение на име Екрем К а -
рахасани, с. Врапчиште, Гостивар. (610) 

Свидетелство за V одделение на име Умер 
Идризи, с. Врапчиште, Гостивар. (611) 

/ 
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Свидетелство за V одделение на име Иса Јо-
нуз, с. Врапчиште, Гостивар. (612) 

Работна книшка на име Фета Имери, ул. „Ко-
зара" бр. 10, Куманово. (613) 

Диплома од завршен испит, издадено од Занат-
ското училиште — Куманово на име Трајче Велич-
ковски, ул. „ХТ Карпош" бр. 19, Куманово. (611) 

Свидетелство за VIII одделение нл. име Хазар-
нијат Мифтари, ул. „Ново Село" бр. 141, Тетово. 

(615) 
Возачка дозвола на име Крсто Николоски, ул. 

„Железничка" бр. 20, Тетово. (616) 
Земјоделска здравствена книшка на име Разије 

Емини, с. Стримница, Тетово. (617) 
Свидетелство за VIII одделение на име Милица 

Спасеноска, ул. „Фјодор Досиевски" С-2/8 н. Влае 
Скопје. (618) 

Работна книшка на име Ремзи А. Незири, ул. 
„П. Спасовска" бр. За, Куманово. (619) 

Работна книшка на име Зекир Имера Муста-
фа, с. Руница, Куманово. (620) 

Свидетелство за основно образование издадено 
од училиштето „Стив Наумов" на име Салко Јукиќ, 
с. Лажани, М. Брод. (621) 

Свидетелство за IV одделение на име Верослава 
Митреска, с. Девич, М. Брод. (622) 

Индекс бр. 46, издаден од дефектолошки ф а -
култет — Београд на име Пандора Јовановиќ, ул. 
„М. Тито" бр. 55, влез П/10 Т. Велес. (623) 

Диплома за средно хемиско училиште на име 
Лила Костова, ул. „Крсте Мисирков" бр. 26/П, Т. 
Велес. (624) 

Свидетелство на име Сунчица Кечкова, Т. Ве-
лес. (625) 

Лична карта на име Шукри Ислами, с. Селце, 
Тетово. (626) 

Здравствена земјоделска легитимација на име 
Ферки Селмани, с. Г. Седларце, Тетово. (627) 

Свидетелство за IV одделение на име Џевдет 
Имети, с. Д. Палчиште, Тетово. (628) 

Возачка дозвола на име Тодор Синадиноски, с. 
Јанчиште, Тетово. (629) 

Свидетелство за VI одделение на име Кемал 
Сејдини, ул. „Иво Р. Лола" бр. 40, Гостивар. (630) 

Свидетелство за VI одделение на име Џабир 
Незири, ул. „Н. Н. Циглана" бр. 132, Гостивар. (631) 

Свидетелство за VП одделение на име Даница 
С. Крстевска, с. Балиндол, Гостивар. (632) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сафет 
Ајети, с. Топлица, Гостивар. (633) 

Свидетелство за УШ одделение на име Енвер 
Ферати, с. Дебреше, Гостивар. (634) 

Свидетелство за П одделение на име Риза Ре-
цепи, с. Врапчиште, Гостивар. (635) 

Свидетелство на име Гајтамо Ангелевски, с. 
Вруток, Гостивар. (636) 

Свидетелство за V одделение на име Османи 
Бајрамани, с. Дебреше, Гостивар. (637) 

Свидетелство за VI одделение на име Меџаит 
Џафери, с. Топлица, Гостивар. (638) 

Свидетелство на име Ќамил Османи, с. Чајле , 
Гостивар. (639) 

Свидетелство за КВ работник — машински смер, 
издадено од Училиштето „Злате Малакоски" на име 
Видоја Трпкоски, ул. „Б. Кидрич" бр. 190, Гости-
вар. (640) 

Свидетелство на име Шевал Бекири, с. М. Тур-
чане, Гостивар. (641) 

Свидетелство за VI одделение на име Фејзи Зе-
нуни, с. Дебреше, Гостивар. (642) 

Свидетелство за VП одделение на име Масут 
Авдии, с. Топлица, Гостивар. (643) 

Свидетелство за VI одделение на име Насуф 
Руфати, с. Добридол, Гостивар. (644) 

Свидетелство IV одделение на име Селман Сел-
мани, с. Врановце, Гостивар. (645) 

Свидетелство за VI одделение на име Мислим 
Адеми, с. Врапчиште, Гостивар. (646) 

Свидетелство за УП одделение на име Зуди Ре-
шити, с. Врапчиште, Гостивар. (647) 

Свидетелство за IV одделение на име Методи 

Станковски, с. Вирче, Делчево. (648) 
Свидетелство за IV одделение на име Спасија 

Јованоска, ул. „Београдска" бр. 10, Прилеп. (649) 
Лична карта на име Петре Кузмановски, ул. 

„Никола Тесла" бр. 13, Прилеп. (650) 
Здравствена легитимација на име Петре Куз -

мановски, ул. „Никола Тесла" бр. 13, Прилеп. (651) 
Лична карта на име Славе Ристески, ул. „Круме 

Спиркоски" бр. 17, Прилеп. (652) 
Воена книшка на име Борис Гацоски, ул. „Мо-

ша Пијаде" бр. 191, Прилеп. (653) 
Воена книшка на име Александар Дејанов Ни-

коловски, ул. „К. Рацин" бр. 14, Ресен. (654) 
Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ 

— Т. Велес на име Лилјана Трајковска, ул. „Мла-
ден Стојановиќ", бр. 1а, Т. Велес. (655) 

Лична карта бр. 52523 на име Љазим Хамдија, 
с. Селце, Тетово. (656) 

Свидетелство од V разред на име Неџбедин Ве-
лија, с. Градец, Тетово. (657) 

Свидетелство на име Веап Мерсими, с. Речане. 
Гостивар. (658) 

Работна книшка на име Цилка Трајановска ул. 
„Г. Делчев" бр. 4/1, Гостивар. (659) 

Воена книшка издадена од Штип на име Ми-
лан Вељановски, с. Д. Агларци, Битола. (660) 

Воена книшка издадена од Колашин на име 
Милан Јошевски, ул. „Љубојно" бр. 9, Битола. (661) 

Здравствена легитимација на име Тра јан Пу-
тески, с. Кривогаштани, Прилеп. (662) 

Здравствена легитимација на име Лилјана Ни-
колоска, ул. „Моша Пијаде" бр. 24а, Прилеп. (663) 

Уверение за КВ ѕидар на име Ж и в к о Дунема-
госки, с. Годивје, Прилеп. (664) 

Индекс бр. 1676/75, издаден од ВЕШ — Прилеп 
на име Невена Ефремова, ул. „Христијан Карпош" 
бр. 40/13, Штип. (665) 

Свидетелство за УШ одделение на име Димко 
Стојоски, с. Дол. Манастирец, М. Брод. (666) 

Свидетелство на име Славко М. Павлески, с. 
Девич, М. Брод. (667) 

Земјоделска здравствена книшка на име Аб-
дула Рамадани, с. Камењане, Тетово. (668) 

Свидетелства за I и П одделение на име Рамуш 
Демири, с. Добарце, Тетово. (669) 

Возачка дозвола на име Бешири Басри, с. Г. 
Баница, Гостивар. (670) 

Лична карта на име Даил Јанкоски, ул. „Бра-
ќа Гиновски", бр. 88 Гостивар. (671) 

Возачка дозвола бр. 5032 на име Велиу Нијази, 
с. Форино, Гостивар. (672) 

Свидетелство од V одделение основно училиш-
те на име Неки Ајдари, с. Чајле , Гостивар. (673) 

Свидетелство на име Екрем Селмани, с. Чајле, 
Гостивар. (674) 

Уверение за слаткар рег. бр. 193/75 година на 
име Локман Османи, с. Сенокос, Гостивар. (675) 

Штедна книшка издадена од Стопанската банка 
— фили јала — Берово на име Ајра Било Синанова, 
Берово. (676) 

Работна книшка на име Ладе ѓорѓиев, ул. „Ко-
стурска" бр. 83, Т. Велес. (677) 

Работна книшка на име Златан Алексов, ул. 
„Браќа Поп Јорданов^ ' бр. 40, Т. Велес. (678) 

Земјоделска книшка на име Рамије Асани, ул. 
„Полог" бр. 73, Тетово. (679) 

Земјоделска книшка на име Маир Алити, с. 
Боговиње, Тетово. (680) 

Земјоделска здравствена книшка на име Саба-
дин Јакупи, с. Палатица, Тетово. (681) 

Здравствена книшка на име Севдије Јакупи, с. 
Палатица, Тетово. (682) 

Земјоделска здравствена книшка на име Рама-
дан Муртезани, с. Стримница, Тетово. (683) 

Ученичка книшка за IV одделение на име На-
сер Мусљиу, с. Челопек, Тетово. (684) 

Свидетелство за УШ одделение на име Снежана 
Николоска, ул. „Димитар Влахов" бр. 1, Прилеп. 

(685) 
Свидетелство за V одделение на име Ж и в к о Ди-

моски, с. Беровце, Прилеп. (686) 
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СОДРЖИНА 
Страна 

117. Уредба за канцелариското работење и за 
одбирањето на архивската граѓа од ре-
гистратурскиот материјал — — — — 273 

118. Упатство за начинот на канцелариското 
работење и за одбирањето на архивската 
граѓа од регистратурскиот материјал — 275 

119. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 72/76 од 9 февруари 1977 година - 289 

120. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 79/76 од 20 јануари 1977 година - 290 
Исправка на Правилникот за посебните 
услови за прием на работа во службата 
за обезбедување, вооружувањето, уни-
формата и посебните ознаки на унифор-
мата на работниците на службата за 
обезбедување — — — — — — — 291 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Охрид 
181. Одлука за придонесите за здравствено 

осигурување на одредени категории лица 
вон работен однос — — — — — — 291 

182. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравственото осигурување на лицата 
вработени ка ј приватни работодавци — 292 

183. Одлука за висината на придонесите за 
финансирање на здравственото осигуру-
вање на земјоделците за 1977 година — 292 
Пробиштип 

184. Одлука за определување височината на 
надоместокот на личен доход за време на 
спреченост за работа преку 30 дена — — 292 

185. Одлука за правата и учеството на зем-
јоделските осигуреници во трошоците 
при користење на здравствена заштита 293 
Радовиш 

186. Одлука за измена и дополнување на Од-
луката бр. 02-4/76 за утврдување на стап-
ките на придонесот на ОСИЗ за социјал-
на заштита — Радовиш („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/1977) - - - - - 294 
Виница 

187. Одлука за утврдување на стапките на 
придонесите на Општинската заедница на 
културата — — — — — — — — 294 
Свети Николе 

188. Одлука за усвојување на завршната 
сметка за финансиското работење на 

Фондот на здравственото осигурување на 
работниците за 1976 година — — — — 294 

189. Одлука за усвојување на завршната 
сметка за финансиското работење на 
Фондот на здравственото осигурување на 
земјоделците за 1976 година — — — — 294 

190. Одлука за проширување на правата на 
целосна здравствена заштита по основ на 
задолжителни видови на здравствена за-
штита на населението (работници) — — 295 

Струмица 
191. Одлука за проширување на задолжител-

ните видови на здравствената заштита на 
осигурениците — — — — — — — 295 

192. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонес 
за здравственото осигурување на лица 
вработени ка ј приватните работодавци за 
1977 година - - - - - - - - 295 

193. Одлука за постојаните износи на придо-
несите за здравствено осигурување на од-
делни категории лица надвор од работен 
однос, осигурени по Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствената заштита на на-
селението — — — — — 296 

Кочани 
194. Одлука за износот на надоместокот на 

трошоците за исхрана и сместување на 
осигурените лица за време на патување и 
престој во друго место во врска со оства-
рувањето на здравствената заштита — 297 

195. Одлука за висината на износот на помо-
шта за спрема на новородено дете — — 297 

196. Одлука за височината на надоместокот 
на трошоците за закоп и посмртна по-
мош на осигурено лице — — — — — 298 

197. Одлука за височината на надоместокот 
на личниот доход за време на спреченост 
за работа — — — — — — — — 298 

198. Одлука за избор на делегат на Репуб-
личката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — — — — — 299 

Прилеп 
199. Одлука за утврдување стапки на придо-

несот за финансирање на општествена-
та заштита на децата за 1977 година — 299 

Битола 
200. Одлука за придонесите на здравственото 

осигурување на земјоделците за 1977 
година — — — — — — — — — 299 

Тетово 
201. Одлука за дополнување на Одлуката за 

висината на придонесите за здравствено-
то осигурување на земјоделците за 1977 
година — — — — — — — — — 300 

Крушево 
202. Одлука за утврдување на стапките на 

придонесите од личните доходи на ра-
ботниците и другите работни луѓе за За-
едницата на основното образование на 
општината Крушево за 1977 година — — 300 

Кичево 
203. Одлука за измена и дополнување на Од-

луката за висината на стапката на при-
донесот за станбена изградба — — — 301 

Дебар 
204. Одлука за проширување на правата на 

здравствената заштита и задолжителните 
видови на здравствената заштита — — 301 

Скопје 
205. Одлука за пријавување и искажување 

на потребите од работна сила - — — 301 
206. Одлука за определување висината на до-

датокот на деца — — — — — — — 308 
207. Одлука за утврдување стапката на при-

донесот од личен доход на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, за 1977 
година — — — — — — — — — 308 
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