
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 2 јули 1979 
С к о п ј е 

Број 22 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 12 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

303. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Ус-

тавот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕСТОПАНСКИ 
ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕ-

ПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1971—1980 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за распределба на средствата за 
нестопански објекти што се од општ интерес за 
Републиката во периодот од 1971 до 1980 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 
јуни 1979 година. 

Број 08-1598 
20 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

304. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА 
ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за стапките на данокот на 
доход на организациите на здружениот труд и за 
даночните олеснувања и ослободувања, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 20 јуни 1979 година. 

Бро ј 08-1608 
20 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕ-
СТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИН-
ТЕРЕС З А РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1971— 

1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за распределба на средствата за 

нестопански објекти што се од општ интерес за Ре-
публиката во периодот 1971—1980 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 8/73, 19/75 и 25/76), во член 
1 став 1 алинеја 5 бројот „149.500.000" се заменува 
со бројот „244.304.000". 

Член 2 
По член 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 

„Член 2а 
Разликите на дополнителните средства од бу-

џетот на федерацијата што ќе се утврдат врз база 
на конечните пресметки за 1977 и 1978 година, це-
лосно и наменски ќе се насочат за реализација на 
обврските преземени од Социјалистичка Република 
Македонија за нестопански инвестиции." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБО-

ДУВАЊА 

Член 1 
Во Законот за стапките на данокот на доход 

на организациите на здружениот труд и за даноч-
ните олеснувања и ослободувања („Службен весник 
на СРМ", број 9/74, 20/74, 8/75, 27/75, 46/75, 44/77, 
35/78 и 41/78), во член 2-а, став 1, по зборот „шу-
марство", се додаваат зборовите: „како и на уго-
стителските организации на здружениот труд". 

По став 2, се додава нов став, кој гласи: 
„Одредбите од став 1 и 2 на овој член се при-

менуваат и на придонесите од доходот на органи-
зациите на здружениот труд за 1979 и 1980 го-
дина." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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зоб. 
Врз основа на член 20 став 2 и член 71 од 

Законот за Народната банка на Македонија („Служ-
бен весник на СРМ" број 36/77), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 20 јуни 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1978 ГОДИНА 

1. Се потврдува Завршната сметка на Народ-
ната банка на Македонија за 1978 година, што ја 
донесе Советот на Народната банка на Македо-
нија, на седницата одржана на 27 февруари 1979 
година. 

2. Вишокот на приходите утврден со ЗавршнатаV 
сметка на Народната банка на Македонија за 1978 
година, во износ од 80.789.475,83 динари да се упо-
треби: 

а) 40.000.000,00 динари да се уплатат како при-
ход на Републичкиот буџет за 1979 година и 

б) 40.789.478,83 динари да се наменат за ру-
дарско-геолошки истражувања. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1620 
20 јуни 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

306. 
Врз основа на член 20 став 2 од Законот за На-

родната банка на Македонија („Службен весник на 
СРМ" број 36/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 20 јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1979 ГОДИНА 

Се потврдува Финансискиот план на Народна-
та банка на Македонија за 1979 година, што го до-
несе Советот на Народната банка на Македонија 
на седницата одржана на 4 јуни 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1619 
20 јуни 1979 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

307. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 6 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за организирање на научните дејности („Службен 
весник на СРМ" бр. 42/77), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и на Опште-
ствено-политичкиот собор одржани на 20 јуни 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО ВО ДЕЛОТ 
СО КОЈ СЕ УРЕДУВА ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЦЕЛИ, ДОНЕ-
СУВАЊЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА И ПО-
ТВРДУВАЊЕТО НА ИЗБОРОТ ВО НАУЧНИ И 

СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Ин-
ститут за сточарство, во делот со кој се уредува 
одлучувањето за остварување на заедничките це-
ли, донесувањето на програмите за развој на на-
учно-истражувачката работа и потврдувањето на 
изборот во научни и стручни звања, што го доне-
соа работниците на ООЗТ Институт за сточарство 
на референдумот одржан на 28 декември 1978 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1623 
20 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

308. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 12 
од Законот за Службата на општественото книго-
водство во Социјалистичка Република Македони-
ја („Службен весник на СРМ" број 44/77), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 
јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА СЛУЖ-
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Се потврдува Статутот на Службата на оп-
штественото книговодство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија што го донесе Советот на 
Службата. на општественото книговодство, на сед-
ницата одржана на 9 октомври 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-162(1 
20 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лажгава, с. р. 
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309. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, член 23 од 
Законот за музејската дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/1973), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-поли-
тнчкиот собор одржани на 20 јуни 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИ-
ЈА НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА 
РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИНТЕ-
РЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУ-

ВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ 

Се дава согласност на Статутот на Работната 
организација на здружен труд Природонаучен му-
зеј на Македонија — Скопје на одредбите што се 
однесуваат на работите од посебен општествен ин-
терес и на учеството на претставниците на опште-
ствената заедница во одлучувањето за тие работи, 
што го донесоа работниците на работната органи-
зација на здружен труд Природонаучен музеј -
Скопје на референдумот одржан на 18 октомври 
1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-1622 
20 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

310. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за 

пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанството 
врз организациите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 
17/78 и 41/78), Извршниот совет на Собранието на 
СР МАКЕДОНИЈА донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВА-

ЊА НА ОЗТ „ГАЗЕЛА" - ИНДУСТРИЈА ЗА 
ЧЕВЛИ И ГУМЕНИ ПРОИЗВОДИ - СКОПЈЕ 

1. Во Одлуката за давање на кредитни олес-
нувања на ОЗТ „Газела" — индустрија за чевли 
и гумени производи — Скопје („Службен весник на 
СРМ", број 7/79), во точка 1 зборовите: „пондери-
сана каматна стапка во нов кредит со рок на от-
плата од 1. Ш. 1979 до 1. Ш. 1980 година во 12 ед-
накви месечни рати", се заменуваат со зборовите: 
„нов кредит со рок на враќање од 6 години". 

По став 1 се додава нов став кој гласи: 
„Отплатување^ на кредитот од став 1 на оваа 

точка ќе се врши полугодишно, со тоа што пр-
виот ануитет стасува за плаќање на 1 јули 1979 
година". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 март 1979 година. 

Бр. 23-1175/1 Претседател 
18 јуни 1979 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, с. р. 

311. 

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пре-
несување на средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството 
врз организациите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ", број 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 
17/78 и 41/78), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА ТЕКСТИЛ-
НАТА ФАБРИКА „СНИТЕКС" - СВЕТИ НИКОЛЕ 

1. Во Одлуката за давање на кредитни олес-
нувања на текстилната фабрика „Снитекс" — Све-
ти Николе („Службен весник на СРМ" бр. 40/78), 
точка 3 се менува и гласи: 

„Плаќањето на одложените ануитети од точка 
1 на оваа одлука ќе се изврши во рок од 6 го-
дини, полугодишно со тоа што првиот ануитет до-
стасува за плаќање на 1 јули 1979 година". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот, ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 мај 1979 година. 

Бр. 23-1176/1 
18 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

312. 

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за 
пренесување на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанство-
то врз организациите на здружениот труд („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 
42/77, 17/78 и 41/78), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА 
ЛОЗАРСКО ВИНАРСКИОТ КОМБИНАТ „ЛОЗАР" 

- БИТОЛА 

1. На Лозарско винарскиот комбинат „Лозар" 
— Битола, кој работи под отежнати услови за 
стопанисување, достасаните обврски по кредитите 
од средствата на Републиката за инвестиции во 
стопанството одобрени на бившото претпријатие 
„Овоштар" — с. Кажани во износ од 1.555.000 ди-
нари, се трансформираат во нов кредит со рок на 
враќање од 6 години и каматна стапка од 3% го-
дишно. 

Отплатувањето на кредитот од став 1 на оваа 
точка ќе се врши полугодишно со тоа што првиот 
ануитет стасува за плаќање на 1 јули 1979 година. 

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

Бр. 23-1177/1 
18 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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313. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пре-

несување на средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството 
врз организациите на здружениот труд („Службен 
весник на СРМ", бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 
17/78 и 41/78), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТНИ ОЛЕСНУВАЊА НА 
ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД „РАЧНО ДУВАНО СТАКЛО" ПРИ ИНДУ-
СТРИЈАТА ЗА СТАКЛО И СТАКЛЕНИ ВЛАКНА 

- СКОПЈЕ 

1. На ООЗТ „Рачно дувано стакло" при Инду-
стријата за стакло и стаклени влакна — Скопје, 
која работи под отежнати услови за стопанису-
вање, достасаните обврски по кредитите од сред-
ствата на Републиката за инвестиции во стопан-
ството во износ од 2.378.000 динари се трансфор-
мираат во нов кредит со рок на враќање од 6 го-
дини и каматна стапка од 3% годишно. 

Отплатувањето на кредитот од став 1 на оваа 
точка ќе се врши полугодишно со тоа што првиот 
ануитет стасува за плаќање на 1 јули 1979 година. 

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

Бр. 23-1178/1 
18 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет 
Благој Попов, с. р. 

314. 
Врз основа на член 52-в став 3 од Законот за 

заштита од пожар („Службен весник на СРМ" бр. 
32/71 и 27/77), републичкиот секретар за внатреш-
ни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-
ГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОР ЗА 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАР ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишува по-

стапката и програмата за полагање на стручен ис-
пит за инспектор за заштита од пожар во органите 
за внатрешни работи (во натамошниот текст: струч-
ниот испит). 

Член 2 
Стручниот испит се полага после спроведена 

подготвителна работа на соодветни работи и ра-
ботни задачи. 

Подготвителната работа се спроведува на ра-
боти и работни задачи кои ќе ги врши како инспек-
тор за заштита од пожар и во професионалната 
противпожарна единица во Скопје во траење од 
15 дена и има за цел да се надополнат теоретските 
и практичните знаења на кандидатот за инспек-
тор за заштита од пожар, како тој би се оспо-
собил за самостојно вршење на своите работи и ра-
ботни задачи. 

Кандидатот за инспектор за заштита од пожар 
полага стручен испит за инспектор за заштита од 
пожар во рок од б месеци од денот на заснова-
њето на работниот однос, односно од денот на по-
ложениот стручен испит по Законот за приправ-
ници. 

Член 3 
Стручниот испит се состои од теоретски и прак-

тичен дел. 

Теоретскиот дел од стручниот испит се пола-
га усно. При полагањето на теоретскиот дел од 
стручниот испит секој кандидат изработува пис-
мена работа од областа на заштитата од пожар. 

Практичниот дел се полага со извршување на 
определена практична работа од областа на зашти-
тата од пожар. ^ ^ 

Кандидат за инспектор за заштита од пожар 
кој не ќе го положи теоретскиот дел на испитот 
нема да му се допушти да го полага практичниот 
дел од стручниот испит. 

Член 4 
При полагањето на теоретскиот дел од струч-

ниот испит, се врши проверка на знаењата на кан-
дидатот за инспектор за заштита од пожар од след-
ните области: 

1. закони и други прописи од областа на за-
штитата од пожар; 

2. процес на горење и гаснење; 
3. превентивни мерки за заштита од пожар и 

средства за гаснење на пожар; 
4. техника и тактика на гаснење пожар и обез-

бедување на вода; 
5. заштита од пожар во воени услови. 

Член 5 
При полагањето на практичниот дел од струч-

ниот испит се врши проверка на знаењата на кан-
дидатот за инспектор за заштита од пожар во упо-
треба на сите видови уреди за гаснење на пожар, 
употреба на надземни и подземни води и ѕидни 
хидранти, проверка на исправноста на уредите за 
гаснење на пожар, стабилните уреди и инсталации 
како и проверка на состојбата на техничката опре-
ма. При определувањето на практичната задача ис-
питната комисија го утврдува и потребното време 
за извршување на задачата. 

Член 6 
Стручниот испит се полага пред испитна ко-

мисија што се формира во Републичкиот секрета-
ријат за внатрешни работи. 

Испитната комисија се состои од претседател 
и два постојани членови. За проверување на знае-
њата на кандидатот за инспектор за заштита од по-
ж а р од поодделни области на заштитата од пожар 
испитната комисија има и испитувачи. 

Постојаните членови на испитната комисија се 
и испитувачи по одделни области на заштитата од 
пожар. 

Член 7 
Кандидат за инспектор за заштита од пожар го 

пријавува полагањето на стручниот испит најрано 
30 дена пред неговото одржување. 

За датата, времето и местото на одржувањето 
на стручниот испит, Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи го известува кандидатот најкас-
но 15 дена пред неговото одржување. 

Член 8 
Полагањето на стручниот испит трае најмногу 

два дена. 
Оценувањето се врши комисиски. 
Кандидатот за инспектор за заштита од пожар 

кој не ќе го положи стручниот испит може да се 
јави повторно на полагање после 30 дена. 

Член 9 
Програмата за полагање на стручниот испит е 

составен дел на овој правилник. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 10 
Работниците кои се примени на работа за ин-

спектори за заштита од пожар по влегувањето во 
сила на Законот за измени и дополнување на За -
конот за заштита од пожар („Службен весник на 
СРМ" бр. 27/77) испитот го полагаат во рок од 6 
месеци од влегувањето во сила на овој правилник. 
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Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 19-6917/1 
11 јуни 1979 година 

Скопје 
Републички секретар за 

внатрешни работи, 
Мирко Буневски, с. р. 

П Р О Г Р А М А 
за полагање на стручен испит за инспектор за за-
штита од пожар во органите за внатрешни работи 

I. Практичниот дел на стручниот испит се со-
стои од практична задача, преку која кандидатот ќе 
покаже знаење и вештина во: 

— употребата на сите видови уреди за гаснење 
на пожар; 

— употреба на надземни и подземни води и 
ѕидни хидранти; 

— исправноста на уредите за гаснење на по-
жар, стабилните уреди и инсталации; и 

— состојбата на техничката опрема; 
П. Во теоретскиот дел на стручниот испит се 

полагаат следните предмети: 
1. Прописи за заштита од пожар 
— мерки за заштита од пожар; 
— план за заштита од пожар и неговата содр-

жина; 
— обврските на проектантските организации и 

инвеститорите во примената на мерки за заштита 
од пожар при проектирањето; 

— надлежностите на органите за внатрешни ра-
боти при изготвување на просторните и урбанис-
тичките планови, инвестиционо-техничката доку-
ментација и техничкиот прием на објекти; 

— содржина на посебниот проект за заштита 
од пожар; 

— општи акти кои ги носат организациите на 
здружен труд и другите самоуправни организации 
и заедници и државните органи во областа на за-
штитата од пожар; 

— обврска за гаснење на пожар; 
— противпожарни единици, противпожарни 

друштва и сојузи; 
— улогата на противпожарните друштва и со-

јузи во системот на самозаштитата од пожар; 
— права и должности на лицето кое раководи 

со гаснење на пожар; 
— надзор над спроведувањето на мерките за 

заштита од пожар; 
— овластувањата на инспектор за заштита од 

пожар; и 
— финансирањето на противпожарните еди-

ници; 
2. Самозаштита од пожар 
— носители на општествената самозаштита и 

видови на активности и мерки што ги преземаат и 
спроведуваат тие заради јакнење на системот на 
општествената самозаштита; 

— права и должности на носителите на оп-
штествената самозаштита во врска со организира-
њето и спроведувањето на мерките за самозашти-
та од пожар; 

— обврските на основните организации на здру-
жен труд и другите самоуправни организации и 
заедници во остварувањето на самозаштитата од 
пожар и нивното уредување со општ акт; 

— улогата на органот на самоуправната работ-
ничка контрола во основните и други организации 
на здружен труд; 

— улога на службата за внатрешна контрола 
во организациите на здружен труд, заедниците и 
органите; 

— значењето на комисијата на општествената 
самозаштита и службата за обезбедување; и 

— самозаштитата од пожар во месната заедница. 

3. Прописи за складирање и заштита на запа-
ливи течности и гасови 

— поим за запаливи течности и гасови; 
— складирање на запаливи течности и гасови; 
— постапка за издавање на претходна соглас-

ност за изградба или поставување на објект за 
складирање на запаливи течности и гасови; 

— надлежностите на општинските органи за 
внатрешни работи и Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи во врска со изградбата на об-
јектите за складирање; и 

— мерки за заштита од пожар или експлозија 
на објектите за складирање на запаливи течности 
и гасови; 

4. Прописи за заштита од експлозивни мате-
рии 

— поим и видови на експлозивни материи; 
— производство на експлозивни материи; 
— постапка за издавање на решение за лока-

ција на објекти наменети за производство на екс-
плозивни материи; 

— превоз на експлозивни материи; 
— одобрение за превоз на експлозивни материи; 
— промет на експлозивни материи; 
— одобрение за набавка на експлозивни ма-

терии; 
— употреба на експлозивни материи; 
— складирање на експлозивни материи; 
— издавање на решение за локација на мага-

зин за складирање на експлозивни материи; и 
— надзор над производството, превозот, употре-

бата и складирањето на експлозивните материи. 
5. Прописи за изградба на постројки за запа-

ливи течности и за складирањето и преточувањето 
на запаливи течности 

— поим за запаливи течности и нивната подел-
ба според температурата на запалување; 

— зони на опасност од избувнување на пожар 
од запаливи течности; 

— видови на резервоари за запаливи течности 
според нивното поставување и градење; 

— надземни и подземни резервоари за запаливи 
течности и нивната заштита од пожар; 

— заштитни базени и нивната намена; 
— складирање на садови со запаливи течности 

во градежни објекти; 
— складирање на садови со запаливи течности 

на отворен простор; 
— заштита од пожар на преточувалиште за за-

паливи течности; 
6. Прописи за изградба на постројки за течен 

нафтен гас и за складирањето и преточувањето на 
течен нафтен гас 

— поим на течен нафтен гас; 
— видови на резервоари за течен нафтен гас; 
— локација и поставување на надземен резер-

воар за течен нафтен гас; 
— опрема на надземен резервоар за течен наф-

тен гас; 
— заштита од пожар на надземен резервоар 

за течен нафтен гас; 
— локација и поставување на подземен резер-

воар за течен нафтен гас; 
— опрема на подземен резервоар за течен наф-

тен гас; 
— заштита од пожар во погони за полнење на 

боци со течен нафтен гас; 
— услови за сигурност на отворен или прикри-

ен склад на боци со течен нафтен гас; 
— начин на преточување на течен нафтен гас; 
— заштита од пожар на преточувалиште на те-

чен нафтен гас; 
— користење на течен нафтен гас со помош на 

систем со боци и систем со резервоари, нивното по-
ставување и заштита од пожар; и 

— поим на трошила и нивната употреба. 
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7. Прописи за сместување и држење масло за 
горење 

— поим на масло за горење; 
— сместување масло за домаќинство во стан-

бени простории; 
— сместување на масло за домаќинство во виз-

би и приземја на станбени згради; 
— складишта за сместување масло за домаќин-

ство надвор од станбена зграда; 
— сместување дизел — гориво Д2 за деловни 

простории, установи и занаетчиски задруги; 
— видови резервоари за сместување масло за 

горење за централни греења и погонски потреби; и 
— заштита од пожар на резервоарите за масло 

за горење; 
8. Теорија на процесот на горење и гаснење 
— процес на горење, услови за горење, влија-

ние на кислородот врз процесот на горење, брзи-
ната на горење и експлозија; 

— температурата на запалување и начинот на 
кој таа се постигнува, и процена на опасностите од 
поедини материи и материјали; 

— самозаџалување, поим, услови и причини за 
настанувањето; 

— пламтиште и процена на опасностите од за-
паливите течности; 

— граница на експлозивност, подрачје на екс-
плозивност и експлозивни мешавини; 

— горење на течности, гасови, прашини и тврди 
материи; 

— потполно и непотполно горење и продукти 
на потполното и непотполното горење; 

— јаглен моноксид, неговите дејства и делу-
вање врз човечкиот организам; 

—1 средства за гаснење на пожар, поделба и ка-
рактеристики, начин на употреба и својство при 
гаснењето; и 

— средства за импрегнација на горливи мате-
рии; 

9. Превентивни мерки за заштита од пожар 
— својства на градежниот материјал во слу-

чај на пожар; 
— главни конструктивни делови на зграда; 
— вид, опис и намената на инсталации во 

зграда; 
— опасност од пожар од инсталациите; 
— извори за постигнување на температура на 

која настанува пожар; 
— патишта за ширење на пожар во згради, по-

жарни сектори и прегради; 
— мерки за заштита од пожар во зависност од 

намената на објектот; 
— основни причини за предизвикување на по-

жар; 
— основни превентивни мерки за заштита од 

пожар; и 
— мерки за обезбедување на откривање, јаву-

вање, пристап кон местото на пожар и гаснење на 
пожарот; 

10. Техника на гаснење на пожар 
— поим и значење на техниката на гаснење 

на пожар; 
— пумпи, вид, принцип на работа и капацитет; 
— теоретска и практична можност за смука-

ње на вода од длабочина; 
— противпожарни возила, видови и намена; 
— противпожарни скали, видови и намена; 
— уреди за смукање на вода од поголема дла-

бочина и принцип на работа; 
—- разделници, меша лици, спојници, намена и 

принцип на работа; 
— преносни и превозни апарати за гаснење на 

пожар, видови, опис, принцип на работа, проверка 
и одржување; 

— стабилни уреди за гаснење на пожар со во-
да, пена СОг прав, принцип на работа, проверка 
и одржување; 

— уреди за откривање и јавување на пожар; 
— лична опрема на пожарникар; 
— уреди за осветлување; 
— црева, видови и намена; 
— извори на вода; 
— начин на користење на вода од разни из-

вори, потребен капацитет и притисок; и 
— водоводна мрежа и видови хидранти; 
11. Тактика на гаснење на пожар 
— поим и значење на тактиката на гаснење 

на пожар; 
— овластување и одговорност на раководителот 

при гаснење на пожар; 
— услови за правилен тек на тактиката на гас-

нење на пожар; 
— опасности што постојат за учесниците во т о -

нењето на пожар; 
— тактички настап на противпожарната еди-

ница, одвоен, паралелен, сериски, комбиниран и ре-
леен настап; 

— обезбедување на вода за гаснење на пожар, 
поставување на пумпи и возила; и 

— влегување во објекти и простории, тактичко 
гаснење на внатрешни и надворешни пожари, спа-
сување на луѓе и животни; 

12. Заштита од пожар во воени услови 
— организација на противпожарната служба во 

воени услови; 
— адаптирање на мирнодопските противпожар-

ни единици за потребите во воени услови; 
— стручна обука на луѓето во противпожарните 

единици во воени услови; 
— карактеристични средства во војна со кои 

се предизвикува пожар; 
—- ефект на нуклеарната експлозија; 
— дислокација на противпожарните единици во 

воени услови; и 
— снабдување на противпожарните единици со 

техничка опрема и средства за гаснење на пожар 
во воени услови. 

315. 
Врз основа на член 118 став 3 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ", бр. 
17/79), републичкиот секретар за правосудство до- у 
несува / 

П Р А В И Л Н И К \ / 
ЗА ПОЛОЖБАТА, ОВЛАСТУВАЊАТА И НАЧИ-
НОТ НА РАБОТЕЊЕ НА СУДСКИТЕ РЕДАРИ 

Член 1 
Одржувањето на редот во зградата во која се 

сместени правосудни органи (во натамошниот текст 
правосудна зграда) го вршат судски редари. 

Под одржување на редот во правосудна зграда 
се подразбира водење грижа за одржување на ре-
дот и дисциплината во ходниците, судниците, канце-
лариите и другите службени простории и во непо-
средна близина на правосудната зграда, обезбеду-
вање и заштита на инвентарот и опремата во пра-
восудната зграда, како и преземање на присилни 
мерки спрема странските и другите лица што го 
нарушуваат редот и дисциплината. 

Член 2 
Одржувањето на редот во правосудната згра-

да го вршат еден или повеќе судски редари во за-
висност од потребите на правосудните органи сме-
стени во правосудната зграда. 

Бројот на судските редари се утврдува со оп-
штиот акт за организација и работата и за систе-
матизација на задачите и работите во судот. 

Ако во правосудната зграда е сместен и окру-
жен суд, бројот на судските редари се утврдува со 
актот за систематизација на работните места на 
окружниот суд. 
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Член 3 
За судски редар може да биде назначено лице 

кое покрај условите определени со општиот акт 
за организација и работата и систематизација на 
задачите и работите, ги исполнува и следните ус-
лови: 

1. да е здравствено способно за вршење на ра-
ботата; 

2. да не е осудувано за кривични дела против 
основите на социјалистичкото самоуправно опште-
ствено уредување и безбедноста на СФРЈ, за кри-
вични дела против службената должност и за кри-
вични дела извршени од користољубие и други не-
чесни побуди, и 

3. да не се води кривична постапка. 

Член 4 
Овластувањата на судските редари поблиску се 

утврдуваат со општиот акт на судот од член 2, во 
сообразност со овој правилник. 

Член 5 
Судските редари се должни да се грижат за 

одржување па редот во правосудната зграда. 

Член 6 
Судските редари се должни да ги отстранат од 

правосудната зграда лицата кои не се учесници во 
постапката о го нарушуваат редот во неа. 

Член 7 
Судските редари се должни да ги опоменат 

странките кои го нарушуваат редот во правосуд-
ната зграда. 

Ако странките и покрај опомената, продолжу-
ваат со нарушувањето на редот, судскиот редар за 
тоа ќе го извести претседателот на советот односно 
судијата пред кој се држи рочиштето, и ќе поста-
пи по негов налог. 

Член 8 
Доколку во правосудната зграда помеѓу стран-

ките и други лица дојде до физичко пресметување, 
судскиот редар, ако сам не може да го воспостави 
редот, должен е веднаш да бара интервенција на 
работник од органот за внатрешни работи. 

Член 9 
По налог од претседателот на судскиот совет од-

носно судијата, судските редари се должни од пра-
восудната зграда да ги отстранат сите лица што 
ја пречат работата на судот. 

Судските редари на ист начин ќе постапат и 
по налог на старешина на друг правосуден орган 
сместен во правосудната зграда или негов овла-
стен заменик. 

Член 10 
По наредба од претседателот на судскиот со-

вет, судскиот редар е должен да изврши претре-
сување на лицата кои присуствуваат на главен 
претрес или расправа. 

Член 11 
За време на вршењето на својата должност, 

судските редари се должни да носат гумена палка. 

Член. 12 
Судскиот редар може да ја употреби гумената 

палка само ако и покрај опомената и преземените 
мерки да се спречи употреба на физичка сила, не 
може да го воспостави редот нарушен од странките 
и другите лица. 

За секоја употреба на гумена палка, судскиот 
редар е должен да го извести претседателот на 
судот. 

За секоја употреба на гумена палка од страна 
на судскиот редар, претседателот на судот го изве-
стува Републичкиот секретаријат за правосудство. 

Член 13 
Судските редари својата должност ја вршат во 

времето во кое работат правосудните органи. 

Ако главните претреси односно расправите 
траат подолго од работното време, по наредба и 
распоред од претседателот на судот, судските ре-
дари се должни да останат на работа се до завр-
шувањето на главниот претрес односно расправата. 

Член 14 
Судските редари при вршењето на должноста 

се должни да носат униформа. 

Член 15 
Униформата на судските редари е зимска и 

летна. 
Зимската униформа се состои од шинел, блуза, 

панталони, кошула, шапка, кравата, ремен за пан-
талони, опасач и чевли. 

Сите делови од зимската униформа се во темно-
сива боја, освен кошулата и краватата кои се во 
светлосива боја, ременот за панталони и опасач во 
кафеава боја и чевлите во црна боја. 

Летната униформа се состои од блуза, панта-
лони, летна кошула, шапка, чевли, и ремен за пан-
талони. 

Сите делови од летната униформа се во темно-
сина боја, освен кошулата која е во светлосина бо-
ја, ременот за панталони во кафеава и чевлите во 
црна боја. 

Член 16 
Судскиот редар на левиот ракав од ,блузата 

носи лента со ознака „судски редар". 
Лентата на зимската униформа е во темносина 

боја, а на летната униформа во светлосива боја. 

Член 17 
Судските редари имаат легитимација. 
Легитимацијата ја потпишува претседателот на 

судот во кој е вработен судскиот редар. 
Легитимацијата е со големина 7x9 ,5 см. Кори-

ците на легитимацијата се од кожа или скај во цр-
на боја. 

Предната страна содржи: грб на Социјалистич-
ка Република Македонија, натпис Социјалистичка 
Република Македонија, назив на судот во кој е 
вработен судскиот редар, назив „Службена леги-
тимација", место за фотографија со големина 2,5 х 
3 см., место за запишување името и презимето на 
судскиот редар, дата и место на издавањето, име, 
презиме и звање на лицето овластено за потпишу-
вање на легитимацијата и место за негов потпис и 
печат. 

На задната страна од легитимацијата стои бро-
јот на легитимацијата и текст за овластувањата на 
судскиот редар: „имателот на оваа легитимација е 
овластен да го одржува редот и дисциплината во 
правосудната зграда и во непосредна близина на 
зградата и да презема присилни мерки спрема 
странките и другите лица што го нарушуваат ре-
дот и дисциплината". 

Член 18 
За вршењето на должноста судските редари 

водат книга во која се евидентираат дневните на-
стани (евидентна книга). 

Евидентната книга му се поднесува на увид на 
претседателот на судот најмалку еднаш месечно. 

Претседателот на судот со свој потпис го пот-
врдува увидот и дава оценка за начинот на врше-
њето на должноста од страна на судскиот редар. 

На крајот од сокое полугодие претседателот на 
судот го известува Републичкиот секретаријат за 
правосудство за работата на судските редари. 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. I. 1980 година. 

Бр. 0801-781 
28 мај 1979 година 

Скопје 
Републички секретар за 

правосудство, 
д-р Ѓорѓи Ј. Цаца, с. р. 
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316. 
Врз основа на член 8, став 2 и член 56 став 

4 од Законот за промет на стоки и услуги во про-
метот на стоки („Службен весник на СРМ" бр. 
44/77 и 6/79), по претходно прибавено мислење на 
Стопанската комора на Македонија бр. 15-379/2 од 
9. 03. 1979 година, републичкиот секретар за општо-
стопански работи и пазар донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА ПРО-
ДАЖНИОТ, СКЛАДИШНИОТ И ДРУГ ДЕЛОВЕН 
ПРОСТОР, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА СО КОИ ТРЕ-
БА ДА РАСПОЛАГААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ ПРОМЕТ СО 

СТОКИ И УСЛУГИ 

I - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минимал-

ните технички услови во поглед на продажниот, 
складишниот и друг деловен простор, уредите и 
опремата со кои треба да располагаат организации-
те на здружениот труд за непречено и современо 
вршење на промет на стоки односно услуги. 

Член 2 
Минималните технички услови пропишани со 

овој правилник се однесуваат на: 
1. Деловниот простор во кој се врши продажба 

на стоки на мало и на помошните простории; 
2. Деловниот простор во кој се врши продажба 

на нафтени деривати и масла за подмачкување на 
моторни возила и друго; 

3. Деловниот простор во кој се собира, сортира, 
чува и припрема стоката за отпремување и про-
дажба (магацин); 

4. Деловниот простор односно отворен простор 
во кој се врши продажба на стоки на големо или на 
мало, или на големо и мало (стовариште); 

5. Деловен простор во кој се врши откуп на 
земјоделски производи (откупна станица); и 

6. Деловни простории во кои се вршат услуги 
во прометот на стоки освен на пазарите на големо 
и пазарите на мало. 

П - ПРОДАВНИЦИ 

1. Класични продавници 

а) Надворешен изглед на продавницата 

Член 3 
Продавницата треба да биде сместена во згра-

да од цврст материјал или во објекти од монтажни 
елементи (челик, дрво и друго). 

Продажбата на тутун и тутунски преработки, 
весници, леб, печива, млеко и преработки од млеко, 
безалкохолни пијалоци, зеленчук, овошје и сл. и 
ситна индустриска стока наменета за секојдневна 
потрошувачка (нинбершка стока и др.) може да се 
врши и во киосци од дрво или соодветен друг ма-
теријал. 

Член 4 
Просторот пред продавницата да биде уреден со 

тврд материјал (бетон, бетонски плочки, камен и 
сл.) или тврдо извалан и тоа најмалку во дол-
жина која одговара на должината на лицето на 
продавницата спрема улицата. 

Ширината на просторот од став 1 од овој член 
изнесува најмалку 1,5 метри. 

Член 5 
Продавницата мора да има влез од улицата или 

од јавен приод (пасаж). Ширината на влезната вра-
та на продавницата изнесува најмалку 0,80 метри. 

Нивото на продавницата треба да биде со ни-
вото на улицата. 

Исклучително, продавницата може да биде сме-
стена под или над нивото на улицата под услов да 
е обезбеден пристап на купувачите и да е обезбе-
дена нормална манипулација на стоките. 

Доколку под продавницата се наоѓа визба про-
зорците како и отворите на истата пред продавни-
цата треба да бидат обезбедени. 

Член 6 
За изложување на стоката можат да се корис-

тат излози на продавницата, како и витрини испред 
продавницата или на некое друго за таа цел погод-
но место (кино, театар, железничка станица и сл.). 
Витрината која е одвоена од продавницата треба 
да има назив и адреса на продавницата. 

б) Внатрешен изглед на класичната продавница 

Член 7 
Продавницата мора да има најмалку 20 м2 по-

вршина и 2,60 м. висина. 
Продавницата од член 3 став 2 од овој пра-

вилник може да има помала површина, но не по-
мала од 12 м2. Ако продажбата на стоките се вр-
ши преку прозор (шалтер) продавницата може да 
има и помала површина, но не помала од 3 м2 и 
2,20 м. висина. 

Член 8 
Подот на продавницата треба да биде од тврд 

материјал кој лесно се чисти и кој не предизви-
кува прашина (даски, паркет, ксилолит, пластична 
маса, бетон, плочки и сл.). 

Ако продавницата има ладен под (бетон, плоч-
ки и сл.) делот на подот од просторот на работните 
места на вработените треба да биде покриен со 
материјал што е слаб проводник на топлотата. 

Продавницата не може да има под од набиена 
земја или цигла. 

Таванот и ѕидовите на продавницата треба да 
бидат малтерисани и варосани или бојадисани, по-
плочени или обложени со друг материјал. 

Член 9 
Продавницата располага со природна или веш-

тачка вентилација (прозори, врата, електрична вен-
тилација и сл.). 

Во работното време продавницата се осветлу-
ва со дневна светлост или вештачка (електрично 
осветлување на секој 20 м2 површина со сијалици 
од најмалку 100 вати, односно флуорсцентно ос-
ветлување со иста јачина). 

Во местата без електрично осветление продав-
ницата се осветлува со јака петролејска ламба или 
со светлост на друг вид светлина. 

Влезот се осветлува директно или индиректно. 
Продавницата се затоплува со уреди за затоп-

лување (печки, електрично греење, централно или 
етажно греење и сл.). Во продавницата не можат 
да се употребуваат отворени ложишта, мангали 
и сл.. 

Во продавницата изложена на сонце мора да 
има опрема за заштитата на прехранбени и други 
видови производи од влијание на сонцето (венеци-
јани, пердиња за сонце и сл.). 

в) Опрема и прибор во продавницата 

Член 10 
Продавницата има рафтови, тезги, ирод а ј ни ма-

си, гондоли, регали и слична опрема, во зависност 
од видот на стоките. 

Рафтовите, тезгите, продајните столови, гондо-
лите, регалите и сличната опрема треба да бидат 
бојадисани со мрсна боја или обвиткани со мате-
ријал кој овозможува полесно одржување на чис-
тотата. 

Член 11 
Продавницата мора да има во зависност од ви-

дот на стоките соодветен алат, прибор за сместу-
вање, мерки за мерење, справи за сечење, прибор 
за пресипување и за зафаќање на стоките, како и 
прибор за друга манипулација со стоките. 
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Алатот, приборот, мерилата и справите можат 
да се употребуваат само за намените од став 1 на 
овој член. 

Член 12 
Мерките (вагите и слично) се поставуваат така 

да овозможуваат увид на потрошувачите при мере-
њето на стоките. 

Во продавницата не смеат да се држат неис-
правни мерки и мерни единици. 

Член 13 
Продавницата има регистар — каса и електрич-

ни млин за мелење кафе, ако врши продажба на 
кафе. 

Во исклучителни случаи продавницата привре-
мено или трајно, по одобрение на надлежниот оп-
штински орган на управата за промет со стоки, не 
мора да ги има уредите од став 1 од овој член. 

Член 14 
Продавницата која врши промет на лесно ра-

сипливи индустриски прехранбени производи треба 
да има една витрина-фрижидер со должина на ј -
малку од 1,40 м., а продавницата за продажба на 
месо и фрижидер од најмалку 1.200 литри. 

Член 15 
Продавницата над 20 м^ треба да има помошни 

простории (прирачен магацин) со големина од на ј -
малку 20% од вкупната површина на продавницата. 

Прирачниот магацин служи за сместување на 
производите и амбалажата, за паковање, пребирање 
и сортирање на производите. Во дел од прирачниот 
магацин се чува приборот за одржување на чисто-
тата (кофи, метли, четки и сл.). 

Прирачниот магацин треба да биде нормално 
осветлен, чист, патосан, варосан и да е без влага. 

Под прирачен магацин се подразбираат и про-
сториите што служат за споменатата намена, а се 
оддалечени најповеќе 50 метри од продавницата. 

Член 16 
Продавницата треба да има гардероба за сме-

стување на облеката на работниците. До колку про-
давницата не располага со засебна просторија за 
гардероба тогаш за облеката треба да се обезбедат 
пропиени ормари кои се поставуваат во прирачниот 
магацин, а по исклучок и во самата продавница. 

Продавницата треба да има вода, прибор за ми-
ење и перење (лавабо односно умивалник), а про-
давниците кои не се приклучени со водоводната 
мрежа треба да имаат соодветен прибор и сад за 
вода за миење и перење. 

Продавницата во која се продаваат прехранбени 
производи треба да има и топла вода ако постои 
можност да се таа приклучи на водоводната и 
електро-мрежата. 

Продавницата треба да има "\А7С или да обез-
беди употреба на таков во непосредна близина на 
истата. На секој 20 работника треба да се обезбеди 
употреба на најмалку 1 ААТС. 

2. Продавници за самопослужување 

Член 17 
Продавницата за самопослужување покрај усло-

вите предвидени за класична продавница мора да 
ги исполнува и следните услови: 

1. Продавницата за самопослужување мора да 
има најмалку 100 м2 површина; 

2. Примањето на стоката, по правило, да се вр-
ши на посебен влез: 

3. Да има потребен број на корпи, а ка ј пого-
лемите продавници и колички за носење на произ-
водите; 

4. Да има погоден простор до влезот за оста-
вање на чување на стока што ја внесува купувачот 
а не е купена во продавницата за самопослужу-
вање; 

5. Просторот помеѓу го идолите да биде слободен 
во ширина од најмалку 1 метар за несметано 
движење и услужување на потрошувачите; и 

6. Односот помеѓу продајниот и останатиот ко-
ристен простор (за припремање, мерење, доработка, 
сортирање, паковање и др.) да биде најмалку 5:1. 

3. Стоковна куќа 

Член 18 
Стоковната куќа, покрај условите предвидени 

за класичната продавница и продавницата за само-
гѓослужување, мора да има: 

1. Посебна просторија за прием и ускладишту-
вање на стоката во однос најмалку 9:1 од продајни-
от и останатиот користен простор; 

2. Теретен лифт за пренос на стоката, доколку 
продајниот простор е лоциран на катови; 

3. Скали и подвижни скали до колку има по-
веќе од 2 ката; 

4. Затоплување на просториите по пат на цен-
трално греење или посебни печки за греење по 
катови; 

5. Мора да има сопствен агрегат за производство 
на електрична енергија до колку стоковната куќа е 
поголема од 2.000 м2; 

6. Сервис и потребни машини за помали по-
правки на конфекција по барање на купувачите; 

7. Потребен простор за одобрување на потро-
шувачки кредит, доколку се одобрува кредит за 
купување на стоки, кој треба да биде видно оз-
начен; 

8. Санитарни простории и гардероба за работ-
ниците; 

9. Најмалку 1 ЧУС за потрошувачите видно 
обележен; 

10. Најмалку 1 инсталиран телефон за јавни 
разговори; 

11. Систем на информирање на потрошувачи-
те; и 

12. Уреди за пречистување на воздухот. 

Ш - ПРОДАВНИЦА ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
И МАСЛА ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ НА МОТОРНИ 

ВОЗИЛА И ДРУГО 

Член 19 
Продавницата мора да ги исполнува следните 

минимални технички услови: 
1. Да е во зграда од тврд материјал; 
2. Нивото на продавницата мора да биде на ј -

малку во висина на улицата односно патеката пред 
продавницата; 

3. Приодот кон продавницата мора да биде по-
плочен со цврст материјал (бетон, бетонски плочки, 
асфалт, камен и сл.); 

4. Продавницата мора да има настрешница на ј -
малку во ширина на лицето на продавницата и во 
должина од најмалку 6 м; 

5. Просторот пред продавницата односно пред 
бензинските пумпи мора да биде поплочен со тврд 
материјал или бетониран; 

6. Просторот пред продавницата каде се сме-
стени бензинските пумпи мора да биде добро освет-
лен; 

7. Да има најмалку 16 м2 површина и 2,80 м. 
висина; 

8. Таванот и ѕидовите мора да бидат малтери-
сани и варосани или бојадисани, односно обложени 
со друг заштитен материјал; 

9. Подот да биде од тврд материјал кој лесно 
се чисти (бетон, плочки, пластична маса и сл.). 

Во случаите кога продавницата има ладен под 
(бетон, плочки и сл.) делот на подот од просторот 
на работните места на вработените мора да биде 
покриен со материјал што е слаб проводник на тем-
пературата. 

10. Мора да располага со природна и вештач-
ка вентилација; 

11. Во работното време продавницата мора да 
биде осветлена со дневна или вештачка светлост 
(електрично осветление на 20 м2 со сијалица на ј -
малку до 100 вати); 

12. Да располага со прирачен магацин од на ј -
малку 30% од површината на продавницата. 
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Во ирпрачниот магацин, освен маслата за под-
мачкување на моторни возила и др., може да се 
чува и приборот за одржување на чистотата во 
продавницата (кофи, метли, четки и др.) под услов 
да е обезбеден посебен простор кој треба да е из-
двоен од производите. 

Член 20 
Продавницата мора да ги има најмалку след-

ните уреди и опреми: 
1. Бензински пумпи за сите врсти течни горива 

со најмалку сместувачки простор од по 30 тони; 
2. Апарат за промена на моторно масло; 
3. Апарат за пумпање на гуми; 
4. Пултови-сталажи-рафтови за сместување на 

моторните масла и сл. и маса на која ќе се врши 
паковање на овие производи; 

5. Водоводни и санитарни уреди со бојлер за 
топла вода со најмалку 30 литри, доколку постои 
градски водовод, ^ С одвоено за мажи односно за 
жени; и 

6. Да има најмалку една специјална канта за 
прифаќање на отпадоци со капацитет најмалку од 
30 кгр. 

Член 21 
Организациите на здружениот труд кои вршат 

промет на нафтени деривати и масла за подмач-
кување на моторни возила мора да располагаат и 
со магацин за нафтени деривати и масла за под-
мачкување на моторни возила. 

IV — М А Г А Ц И Н 

Член 22 
Магацинот мора да ги исполнува следните ус-

лови: 
1. Да е изграден од тврд материјал или да е 

изграден од монтажни елементи (челик, дрво и сл.) 
ако природата на стоките и климатските услови 
дозволуваат; 

2. Да има несметан пристап за истовар и утовар 
на стоката; 

3. Поплочен, бетониран или асфалтиран приод 
за купувачите и транспортните возила; 

4. Природна или вештачка вентилација и днев-
на или вештачка светлост; 

5. Под од цврст материјал кој поднесува опте-
ретување и кој е погоден за чистење; 

6. Еаросани ѕидови или обложени со друг заш-
титен материјал; 

7. Варосан или обоен таван; 
8. Потребна опрема, прибор и алат за сместу-

вање и манипулација со стоката; и 
9. Простории за работниците, гардероба, орма-

ри и санитарни уреди (умивалници, бања и ^ С ) . 
Магацинот за нафтени деривати и масла за под-

мачкување на моторни возила, покрај условите од 
став 1, мора да располага и со: 

1. Цистерни за сите видови горива со капаци-
тет од најмалку по 500 тона; 

2. Простории од тврд материјал за прифаќање 
и чување на маслата за подмачкување на мотор-
ните возила и друго, со површина од најмалку 
100 т 2 ; 

3. Една автоматска или децимална вага со ка-
пацитет најмалку од 500 кгр; 

4. Најмалку една рачна количка за внатрешен 
транспорт на стоките; и 

5. Уреди за полнење на канти-туби -со нафта за 
домаќинствата. 

V - СТОВАРИШТА 

Член 23 
Стовариштето мора да ги исполнува следните 

услови: 
1. Да се наоѓа на суво, оцедно или дренирано 

земј иште; 
2. Да е оградено со даски, цигла, бетонски еле-

менти или сличен материјал во висина од најмалку 
2 м., а стовариштата вон градското подрачје мо-
жат да бидат оградени со бодликава жица; 

3. Поплочен или тврдо увалан приод; 
4. Да има настрешница за ускладиштување на 

стока или амбалажа чувствителна на дожд, сонце 
или други елементарни непогоди; 

5. Да има простории за работниците и за чу-
вање на алат; 

6. Да има вода, прибор за миење и други са-
нитарни уреди и ормари за гардероба на работ-
ниците; 

7. Да има сопствена опрема за сместување и 
манипулација со стоката (децимална вага со ка-
пацитет најмалку од 500 кгр., обична или автомат-
ска вага со капацитет најмалку од 5 кгр., разни 
мерила, секачи, колички за внатрешен транспорт 
и др.); 

8. Да има одвоена просторија за обавување на 
административни работи во врска со прометот на 
стоки во стовариштето; 

9. Да има уреден простор за паркирање на ле-
ќи коли и теретни возила; и 

10. Да има телефон вклучен во јавна теле-
фонска мрежа. 

VI - ОТКУПНА СТАНИЦА 

Член 24 
Откупната станица во која организациите на 

здружен труд ги купуваат земјоделските произво-
ди од индивидуалните производители треба да има 
најмалку една затворена деловна просторија. 

Големината на просторијата од став 1 на овој 
член треба да биде најмалку 12 т 2 со висина од 
најмалку 2,60 м. 

Член 25 
Откупната станица може да се гради на суво 

или дренирано земјиште. 
Отворениот простор на откупната станица тре-

ба да биде уреден на начин кој овозможува лесно 
чистење и одржување на просторот. 

Отворениот простор на откупната станица во 
која се врши откуп на стоките треба да биде бе-
тониран, асфалтиран или поплочен. 

Член 26 
Откупната станица треба да располага со пот-

ребен прибор, уреди и опрема за мерење и по-
лесно манипулирање со производите во зависност 
од видот на производот. 

Член 27 
Откупната станица треба да има ^ С и уми-

валник. 
Член 28 

Откупната станица во која се врши откупува-
ње на добиток треба да има и ограден простор и 
ограда од соодветен материјал со потребен број на 
влезови и излези кои можат да се затвараат, како 
и потребни услови за поење на добитокот и ка-
м и н с к а рампа за утовар на добитокот. 

Откупната станица од став 1 од овој член тре-
ба да обезбеди одвоен простор за прибирање на 
ѓубрето. 

VII - ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ ВО КОИ СЕ ВР-
ШАТ УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ ОСВЕН 

ПАЗАР НА ГОЛЕМО И ПАЗАРИТЕ НА МАЛО 

Член 29 
Големината на деловниот простор во која се 

вршат услуги во прометот на стоки, освен прире-
дување на сајмови и стопански изложби, треба да 
биде најмалку 60 т 2 и висина 2,60 м. 

Дел од деловните простории од став 1 на овој 
член треба да бидат наменети за прием и разговор 
со странки. 

Член 30 
Просториите во кои се врши ускладување на 

стоки мора да ги исполнуваат условите од член 22 
од овој правилник. 

Просториите од став 1 од овој член треба да 
имаат уреди и опрема за манипулација на стоката 
како и паркиралишта за паркирање на теретни 
возила. 
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Член 31 
Организациите на здружениот труд кои се ба-

ват со приредување на сајмови и стопански из-
ложби треба да имаат затворени и отворени саем-
ски и изложбени простории. 

Отворените саемски и изложбени простории 
треба да бидат оградени со цврста ограда. 

Во состав на саемскиот и изложбен простор 
треба да се обезбеди соодветен простор или одвоени 
деловни простории наменети за боравок на изла-
гачите на стоки. 

Член 32 
Приредувачите на сајмови и стопански излож-

би мора да имаат телефон и телекс. 

Член 33 
Покрај условите од член 30 од овој правилник, 

организациите на здружениот труд кои вршат бер-
зански услуги треба да имаат посебна просторија 
за одржување на берзански состаноци. 

Член 34 
Деловните простории во кои се вршат услуги 

во прометот на стоки, треба да располагаат и со 
простории наменети за хигиенско санитарни пот-
реби. 

Член 35 
Постојните организации на здружен труд се 

должни своите деловни простории, освен за големи-
ната на просторијата, да ги сообразуваат со одред-
бите на овој правилник во рок од 2 години од не-
говото влегување во сила. 

Член 36 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат: 
— Правилникот за општите минимални технич-

ки услови, уредите и опремата на деловните про-
стории на трговските претпријатија, трговските ду-
ќани и трговските деловни единица („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 36/65) и 

— Правилникот за минимални технички усло-
ви за вршење промет на мало на нафтени дери-
вати и масла за подмачкување на моторни возила 
и друго („Службен весник на СРМ" бр. 16/72). 

Член 37 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Републички секретар 
за општостопански работи и пазар, 

Дургут Едиповски, с. р. 

317. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за 

промет на стоки и услуги во прометот на стоки 
(„Службен весник на СРМ" бр. 44/77 и 6/79), по 
претходно прибавено мислење на Стопанската ко-
мора на Македонија бр. 15-379/2 од 9. 03. 1979 го-
дина, републичкиот секретар за општостопански 
работи и пазар донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОДЕЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ И ЕВИДЕНЦИ-
ЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО НА СТО-
КИТЕ И ЦЕНИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ВРШАТ ПРОМЕТ НА 

СТОКИ НА МАЛО 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на во-

дењето на податоците и евиденцијата за следење 
на движењето на стоките и цените во организации-
те на здружениот труд што вршат промет на стоки 
на мало. 

Член 2 
Евиденција за движење на стоките и цените 

на стоките се води секојдневно (дневна евиденција 
во секоја продавница и издвоено деловно место во 
кое се врши промет на стоки на мало. 

За уредно водење на евиденцијата од став 1 
на овој член одговорен е раководителот на продав-
ницата или на издвоеното деловно место, односно 
работникот во договорен однос. 

За уредно водење на евиденцијата во продав-
ниците сопственост на работните луѓе кој со ли-
чен труд со средства на трудот во сопственост на 
граѓаните вршат промет на стоки на мало одгово-
рен е сопственикот на продавницата. 

Член 3 
Податоците на дневната евиденција се внесу-

ваат во книга за евиденција,. 
Податоците од став 1 на овој член се внесуваат 

по хронолошки ред и ги опфаќаат податоците за 
севкупниот влез на стоките (задолжение) во про-
давницата односно издвоеното деловно место, како 
и податоците за излез на стоките (раздолжение) 
како и за сите промени изразени во вредност кои 
настанале поради промените на цените на стоките. 

Член 4 
Книгата за евиденција се води на образец кој 

е составен дел на овој правилник. 
Листовите на Книгата за евиденција за следе-

њето на движењето на стоките и цените на сто-
ките се одбележуваат со реден број и мораат да 
бидат поврзани. 

Книгата за евиденција ја заверува раководите-
лот на книговодството или друг овластен работник. 

Член 5 
Во колоната 1 од Книгата за евиденција се 

внесуваат по редослед на пристигнувањето доку-
ментите за задолжение со стоки односно докумен-
тите за раздолжение или промена на цените и на 
истите се запишува редниот број од книгата. 

Вредноста на задолжението се утврдува врз 
основа на документот за прием на стоката, утврде-
ниот вишок со пописот на стоките и утврдената 
вредност на стоките на залиха по основ на зголе-
мување на цените. Вредноста на раздолженото се 
утврдува врз основа на уплатените парични сред-
ства по основ на продажба на стоките, по основ на 
отпис на стоките и намалување на цените на сто-
ките. 

Во колоната 2 се внесува датата на заведува-
њето на документите за задолжување или раздол-
жување односно датата на заведување на доку-
ментите за промена на цените. 

Документот за менување на цените на стоките 
се внесува во Книгата за евиденција во случај кога 
цените на стоките со кој продавницата се задол-
жува се различни од цените на ист вид и квалитет 
на стоки на залихи во продавницата или на из-
двоеното деловно место. 

Во колоната 3 се внесува називот и бројот на 
документите на основа на кој продавницата или 
издвоеното деловно место се задолжува односно 
раздолжува со стоки (калкулација, задолжение, по-
тесна листа, уплатница за внесеги пари, сметка 
за продажба на стоката, записник за промена на 
цените и друго). 

Во колоната 4 се внесува вредноста на задол-
жението по основ на прием на стоката, со пописот 
на утврдените вишоци и зголемувањето на цените 
на стоките на залиха во согласност со прописите 
на цените. 

Во колоната 5 се внесува вредноста на раз-
д о л ж е н о т о по основ на уплатување на парите, 
продажба на стоката, отпис на стоките и друго. 

Член 6 
Книгата за евиденција се заклучува секоја ка-

лендарска година. 
Член 7 

На стоката која е изложена за продажба или 
подготвена во магацин за продажба се означува 
цената и во вид на разломак, редниот број и го-
дината од Книгата за евиденција во која е заве-
ден документот за цената на стоката. 
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Член 8 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Републички секретар 
за општостопански работи и пазар, 

Дургут Едиповски, с. р. 

318. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точката 1.1. на група-
та VI од ставот 2 на член 10 од Правилникот за 
аналитичка процена на работите и работните^ за-
дачи на работниците во Работната организација на 
основното образование и воспитание „11 Октомври" 
во Прилеп, Основна организација на здружениот 
труд — Основно училиште „Рампо Левката" во 
Прилеп, усвоен со референдум на 6 декември 1977 
година, на основа членот 433 од Уставот на СР Ма-
кедонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, на седницата од 23 мај 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА точката 1.1. на групата VI од 

ставот 2 на член 10 од Правилникот за аналитичка 
процена на работите и работните задачи на работ-
ниците, Основна организација на здружениот труд 
— Основно училиште „Рампо Левката" во Прилеп 
во состав на Работната организација на основното 
образование и воспитание „11 Октомври" во При-
леп, усвоен со референдум на 6 декември 1977 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Рампо Лев-^ 
ката" во Прилеп на начинот определен за објаву-
вање на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 13/79 од 22 
февруари 1979 година поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на одредбата од актот 
означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што пред Судов основано се 
постави прашањето за нејзината согласност со на-
челото за наградување според трудот утврдено во 
членот 22 од Уставот на СР Македонија, а разра-
ботено во ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд, како и нејзината спротивност со ста-
вовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното 
воспитание и образование. 

4. Разгледувајќи ги самоуправните општи акти 
на Основното училиште „Рампо Левката" во При-
леп, во текот на постапката и на седницата, Судов 
утврди дека работниците во ова училиште со ре-
ферендум на 6 декември 1977 година донеле Пра-
вилник за аналитичка процена на работите и ра-
ботните задачи на работниците во училиштето, а 
со референдум на 23 декември 1977 година Пра-
вилник за стекнување и распоредување на доходот 
и распределба на средствата за лични доходи. Чле-
нот 23 од правилникот за распределба на средства-
та за личните доходи определува дека основите, и 
мерилата за вреднување на работата и работниот 
придонес на секој работник се утврдува со анали-
тичка процена на работите и работните задачи која 
е составен дел на овој правилник. Со правилникот 
за аналитичка процена на работите и работните 
задачи вреднувањето на работите и работните за-
дачи се врши со методот на рангирање на начин 
што првин се утврдени елементите за вреднување 
на работите и работните задачи, потоа се утврдени 
критериуми за вреднување на овие елементи, а се-
кој критериум пак од своја страна е степенуван во 
групи. Така, во VI-та група, утврдена како степен 
ра критериумот знаење, е определено дека во оваа 

група припаѓаат работите и работните задачи за 
чие извршување е предвидена средна, виша или 
висока стручна подготовка за наставници и спо-
собност за самостојно програмирање на работата и 
способност за раководење, како и иницијативност 
и креативност. Карактеристичните работи од оваа 
група ги извршуваат наставници за одделенска и 
предметна настава, продолжен престој и забавиш-
те. Работите од оваа група се вреднуваат со 900 бо-
дови кои ги добива само наставникот (виша струч-
на подготовка). Меѓутоа, учителот (средна стручна 
подготовка) по овој основ добива 450 бодови, а про-
фесорот (висока стручна подготовка) 1350 бодови. 

5. Според ставот 1 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76) наставници за одделенска 
настава во основното училиште можат да бидат 
лица што завршиле филозофски факултет — пе-
дагошка група и педагошка академија — отсек за 
одделенска настава и лица што завршиле учител-
ска школа. Наставници по предметна настава во 
основното училиште, според ставот 2 од истиот 
член од означениот закон, можат да бидат лица 
што завршиле еднопредметна или двопредметна 
соодветна група за образование на наставници на: 
факултет, висока школа, ликовна академија, му-
зичка академија, педагошка академија или виша 
школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка има значење во системот на распределбата 
на средствата за личните доходи така што за ра-
ботите и работните задачи за кои е предвиден по-
висок степен на стручна подготовка оправдано е 
од гледиштето на начелото за наградување според 
трудот да се предвидува повисоко мерило по тој 
основ во однос на работите и работните задачи за 
кои е предвиден понизак степен на стручна подго-
товка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на од-
редени работи и работни задачи се предвидени по-
веќе степени на стручна подготовка, вреднување-
то на стручната подготовка може да се врши не 
според подготовката што ја има конкретниот ра-
ботник, туку според сложеноста на работите нера-
ботните задачи што се вршат. Имено, ако за врше-
њето на одредени работи и работни задачи алтер-
нативно се утврдени повеќе степени на стручна 
подготовка тоа значи дека сложеноста на тие ра-
боти и работни задачи е таква да може да ги врши 
секој од работниците што има еден од утврдените 
степени на стручна подготовка. 

Поради тоа Судов смета дека при вреднување-
то на работите и работните задачи на наставници-
те кога е во прашање еднаква сложеност на рабо-
тите и работните задачи мора да се поаѓа од един-
ствени мерила затоа што стручната подготовка е 
основен елемент за оценување степените на сложе-
носта на работите и работните задачи. На овој на-
чин не се обезвреднува значењето и влијанието на 
стручната подготовка во системот на основите и 
мерилата за распределба на личните доходи според 
вложениот труд затоа што доколку работникот со 
повисок степен на стручна подготовка при утврду-
вањето на конкретно постигнатите резултати во 
работата, покаже дека работите и работните зада-
чи ги извршил со поголем успех по квалитет и 
квантитет, тогаш тоа треба да се одрази и на не-
говиот конечен личен доход. 

Со оглед на тоа што со точката 1.1. од групата 
VI од ставот 2 на член 10 од оспорениот правилник 
за аналитичка процена на работите и работните за-
дачи на Основното училиште „Рампо Левката" во 
Прилеп, на наставниците кои изведуваат одделен-
ска или предметна настава по основот стручна под-
готовка е утврден различен износ на бодови однос-
но предвидени се различни мерила во зависност од 
тоа каква стручна подготовка имаат наставниците 
иако вршат исти работи и работни задачи, Судов 
утврди дека оспорената одредба од правилникот не 
е во согласност со начелото за наградување според 
трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и разработено во ставот 1 на член 126 
од Законот за здружениот труд, како и тоа дека е 
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во спротивност со ставовите 1 и 2 на член 79 од 
Законот за основното воспитание и образование. 

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

У. бр. 33/79 
23 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

319. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 47 од Правил-
никот за основите и мерилата за утврдување и ра-
споредување на доходот и чистиот доход и рас-
пределба на средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка и надоместоците на работни-
ците на товар на материјалните трошоци, донесен 
на референдумот од 28 јуни 1978 година од работ-
ниците на Работната организација за аеротранспорт 
„Македонија" во Скопје во состав на Сложената 
организација на здружениот труд „Агрохемизација" 
во Скопје, на основа членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Македо-
нија и за правното дејство на неговите одлуки, по 
одржаната јавна расправа на 24 мај 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 47 од Правилникот за 
основите и мерилата за утврдување и распоредува-
ње на доходот и чистиот доход и распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка и надоместоците на работниците на товар на 
материјалните трошоци, донесен на референдумот 
од 28 јуни 1978 година од работниците на Работ-
ната организација за аеротранспорт „Македонија" 
во Скопје во состав на Сложената организација на 
здружениот труд ,,Агрохемизација" во Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација за аеро-
транспорт „Македонија" во Скопје во состав на 
Сложената организација на здружениот труд „Аг-
рохемизација" во Скопје на начинот предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 18/79 од 15 
март 1979 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членот 47 од правил-
никот означен во точката 1 од оваа одлука затоа 
што основано се постави прашањето за неговата со-
гласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија 
и со ставот 1 на член 126 од Законот за здруже-
ниот труд. 

4. Во текот на постапката и на јавната распра-
ва Судов утврди дека наградувањето на работни-
ците во работната организација се врши на тој 
начин што во Методологијата за аналитичка проце-
на на вредноста на работите и работните задачи 
која е составен дел на оспорениот правилник е ут-
врден претпоставениот придонес на работниците за 
извршување на нивните работи и работни задачи. 
Така според аналитичката процена вредноста на 
работите и работните задачи се определува според 
сложеноста на работите и работните задачи (тео-
ретски, практични и дополнителни знаења), одго-
ворноста (одговорност за работите и работните за-
дачи, доверените средства и одговорност за орга-
низација и координација), напорите, (умствен, фи-
зички и напор на сетивата) и условите за работа 
(опасност од повреди и заболувања, влијание на 
околината). За секое од наведениве барања се пред-
видени по 8 степени со кои се изразува интензи-
тетот во одреден број бодови. Според членот 47 од 
оспорениот правилник оценка на резултатите од 
трудот се врши тримесечно според квантитетот, 
квалитетот на извршените работи и работни зада-
чи и според успешноста во користењето на сред-

ствата, а се изразува со просечно, по ; ^осечно и 
надпросечно извршување на работите и работните 
задачи според планираните работи и работни зада-
чи. Квалитетот, квантитетот и успешноста во ко-
ристењето на средствата секој посебно можат да се 
изразат најмногу до 5ГА, а по сите тие основи на-
градувањето според резултатите од трудот не може 
да биде поголемо нити помало од 15% од стартната 
основа на личниот доход на работникот. 

5. Согласно членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд на секој работник, во согласност со 
начелото на распределба според трудот и со порас-
тот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот 
општествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд, му припаѓа од 
доходот на основната организација личен доход за 
задоволување на неговите лични, заеднички и оп-
шти општествени потреби, според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Од 
овие уставни и законски одредби произлегува дека 
наградувањето на работниците според резултатите 
од трудот не може да се ограничува како што е 
тоа определено во членот 47 од оспорениот пра-
вилник. Ова затоа што таквото ограничување на 
намалувањето и зголемувањето на личниот доход 
по основите квалитет, квантитет и успешност во 
користењето на средствата најмногу до 5% од пој-
довната основа или вкупно 15% по сите овие осно-
ви всушност претставува оневозможување на при-
мената на уставното начело за наградувањето спо-
ред резултатите од трудот и што се одразува на 
натамошното зголемување на продуктивноста на 
трудот во организациите на здружениот труд и на 
тој начин го оневозможува побрзиот развој на ма-
теријалната основа на здружениот труд, на самоуп-
равните односи и на општеството во целост. Освен 
тоа ваквото определување според ставот на овој 
Суд води кон израмнување на личните доходи и 
девалвирање на трудот на работниците кои даваат 
поголем придонес во создавањето на доходот на 
организацијата. Од друга страна, доколку работни-
кот во работите и работните задачи не ги оствару-
ва во планираниот обем, тогаш може сразмерно да 
му се намали пој доената основа на личниот доход 
во зависност од постигнатите резултати, а не како 
што е тоа предвидено со оспорениот член од пра-
вилникот т.е. намалувањето да се врши до 5% од 
секој од основите односно на 15% по сите основи. 
Со оглед на тоа Судов утврди дека оспорениот член 
47 од означениот правилник не е во согласност со 
членот 22 од Уставот на СР Македонија и е во 
спротивност со ставот 1 на член 126 о,д Законот за 
здружениот труд. 

Со оглед на изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 18/79 
24 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

320. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на: а) точката 1 на член 
23 и алинеите 4, 5, 6, 7 и 8 од точката 1 на член 
35 од Правилникот за распределба на чистиот до-
ход, личните доходи и средствата за заедничка 
потрошувачка, донесен од работниците во Централ-
ното основно училиште „Славејко Арсов" во село 
Подмочани, општина Ресен, со референдум на 23 
февруари 1977 година; и б) алинеите 4, 5, 6 и 7 од 
точката 2 на член 2 од Одлуката за измена и до-
полнување на Правилникот за распределба на чис-
тиот доход, личните доходи и средствата за заед-
ничка потрошувачка на работниците во Централ-



Стр. 570 - Бр. 22 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 2 јули 1979 

ното основно училиште „Славејко Арсов" во село 
Подмочани, општина Ресен, донесена со референ-
дум на 11 септември 1978 година, на основа чле-
нот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 
2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата од 23 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) точката 1 на член 23 и алинеите 4, 5, 6, 7 и 

8 од точката 1 на член 35 од Правилникот за рас-
пределба на чистиот доход, личните доходи и сред-
ствата за заедничка потрошувачка, донесен од ра-
ботниците во Централното основно училиште „Сла-
вејко Арсов" во село Подмочани, општина Ресен, 
со референдум на 23 февруари 1977 година; и 

б) алинеите 4, 5, 6 и 7 од точката 2 на член 
2 од Одлуката за измена и дополнување на Пра-
вилникот за распределба на чистиот доход, лич-
ните доходи и средствата за заедничка потрошу-
вачка на работниците во Централното основно учи-
лиште „Славејко Арсов" во село Подмочани, оп-
штина Ресен, донесена со референдум на 11 сеп-
тември 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Славејко Арсов" во село Подмочани, општина Ре-
сен, на начинот определен за објавување на само-
управните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка, во решението У. бр. 32/79 од 5 
април 1979 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одредбите од актите 
означени во точката 1 на оваа одлука затоа што 
пред Судов основано се постави прашањето за нив-
ната согласност со начелото за наградување спо-
ред трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд, како и спротив-
носта со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за 
основното воспитание и образование. 

4. Разгледувајќи ги оспорените акти во текот 
на постапката и на седницата Судов утврди: 

Во точката 1 на член 23 од оспорениот пра-
вилник за распределба на личните доходи е опре-
делено дека за изведување настава по наставни 
предмети, одделенска настава, одделенски час, до-
полнителна настава, секој час ќе се пресметува 
фиксно, а фиксниот број на месечни бодови изне-
сува за професор и наставник 173 бода, а за учител 
152 бода. Во членот 35 е разработен основот сло-
женост и се утврдени негови мерила. Според али-
неите 4, 5, 6 и 7 од точката 2 на овој член за еле-
ментите теоретска наобразба, практична наобразба, 
знаење, кое по правило е потребно за успешно и 
квалитетно извршување на работите и работните 
задачи, се пресметуваат следниве бодови за вра-
ботените во училиштето и тоа: за средно образова-
ние и средно образование во член 160 од Законот 
за основното воспитание и образование — 20 бода, 
за више — 40, за високо — 60 бода, а за педагош-
киот' советник — плус 20 бода. 

Со оспорената одлука за измени и дополнувања 
на правилникот за распределба на личните дохо-
ди бодовите, утврдени во оспорената одредба од 
правилникот, се зголемуваат на тој начин што за 
вработените со средна стручна подготовка, утврде-
ниот износ на бодови со правилникот останува ист, 
па тие и со оваа одлука добиваат 20 бода, додека 
на вработените со виша стручна подготовка бодо-
вите од 40 се зголемуваат на 50, а за оние со ви-
сока стручна подготовка од 60 на 80 бодови. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за основ-
ното воспитание и образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78) наставници за 
одделенска настава во основното училиште можат 
да бидат лица што завршиле филозофски факул-

тет — педагошка група и педагошка академија — 
отсек за одделенска настава и лица што завршиле 
учителска школа. Во ставот 2 на истиот член од 
означениот закон наставници по предметна настава 
во основното училиште можат да бидат лица што 
завршиле еднопредметна или двопредметна соод-
ветна група за образование на наставници на ф а -
култет, висока школа, ликовна академија, музичка 
академија, педагошка академија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка има значење во системот на распределбата 
на средствата за личните доходи, така што за ра-
ботите и работните задачи за кои е предвиден по-
висок степен на стручна подготовка оправдано е од 
гледиштето на начелото за наградување според тру-
дот да се предвидува повисоко мерило по тој основ 
во однос на работите и работните задачи за кои е 
предвиден понизок степен на стручна подготовка. 
Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени 
работи и работни задачи се предвидени повеќе сте-
пени на стручна подготовка, вреднувањето на 
стручната подготовка може да се врши не според 
подготовката што ја има конкретниот работник, 
туку според сложеноста на работите и работните 
задачи што тој ги врши. Имено, ако за вршењето 
на одредени работи и работни задачи алтернативно 
се з^тврдени повеќе степени на стручна подготовка, 
како што е тоа предвидено со членот 79 од законот, 
тоа според мислењето на Судов и според законот 
значи дека сложеноста на тие работи и работни 
задачи е таква да може да ги врши секој од работ-
ниците што има еден од утврдените степени на 
стручна подготовка. 

Поради тоа Судов смета дека при вреднувањето 
на работите и работните задачи на наставниците, 
кога е во прашање еднаква сложеност на работите 
и работните задачи, мора да се поаѓа од единствени 
мерила, затоа што стручната подготовка е основен 
елемент за одредување степените на сложеноста на 
работите. На овој начин не се обезвреднува значе-
њето и влијанието на стручната подготовка во сис-
темот на основите и мерилата за распределба Ца 
личните доходи според вложениот труд затоа што 
доколку работникот со повисок степен на стручна 
подготовка при утврдувањето на конкретните ре-
зултати постигнати во работата, покаже дека рабо-
тите и работните задачи ги извршил со поголем 
успех, по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба 
да се одрази и на неговиот конечен личен доход. 

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од 
правилникот за личните доходи и одлуката за из-
мени и дополнувања на овој правилник различно 
се вреднува трудот на наставниците кои вршат ед-
накви работи и работни задачи, а поинаквото вред-
нување се должи само на стручната подготовка, 
Судов утврди дека овие одредби од оспорените акти 
не се во согласност со начелото за наградување 
според трудот утврдено во членот 22 од Уставот 
на СР Македонија, а разработено во ставот 1 на 
член 126 од Законот за здружениот труд и се во 
спротивност со ставовите 1 и 2 на член 79 од За-
конот за основното воспитание и образование. 

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

У. бр. 32/79 
23 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

321. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на алинеите 9, 12 и 13 од ставот 1 на 
член 46 од Статутот на основната организација на 
здружениот труд за железнички автосообраќај „Би-
тола" во Битола во состав на Железничкото тран-
спортно претпријатие во Скопје, донесен на рефе-
рендумот одржан на 25 ноември 1977 година, Пра-
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вилникот за работни односи, донесен од работнич-
киот совет на 8 декември 1978 година, Правилникот 
за одговорност на работниците во основната орга-
низација, донесен од работничкиот совет на 6 јули 
1978 година и Правилникот за организација и сис-
тематизација на работите и работните задачи, до-
несен од работничкиот совет на 29 март 1978 година, 
на основа на членот 433 од Уставот на СР Маке-
донија и членот 20 од Законот за основите на по-
стапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 10 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Битола за оценување закони-
тоста на: 

а) алинеите 9, 12 и 13 на ставот 1 на член 46 
од Статутот на основната организација на здру-
жениот труд за железнички автосообраќај „Бито-
ла" во Битола во состав на Железничкото транс-
портно претпријатие во Скопје, донесен на рефе-
рендумот одржан на 25 ноември 1977 година; 

б) Правилникот за работни односи, донесен од 
работничкиот совет на 8 декември 1978 година; 

в) Правилникот за одговорност на работниците 
во основната организација, донесен од работнич-
киот совет на 6 јули 1978 година; и 

г) Правилникот за организација и систематиза-
ција на работите и работните задачи, донесен од 
работничкиот совет на основната организација на 
29 март 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд за железнички автосообраќај „Битола" 
во Цитола, на начинот определен за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Би-
тола, на Судов му поднесе предлог за оценување 
законитоста на самоуправните општи акти означе-
ни во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во 
предлогот алинеите 9, 12 и 13 на ставот 1 на член 
46 од статутот биле незаконити затоа што предви-
дувале надлежност на работничкиот совет за доне-
сување на Правилникот за работни односи, Пра-
вилникот за одговорност на работниците во основ-
ната организација и Правилникот за организација 
и систематизација, а дека овие правилници биле 
незаконити затоа што биле донесени од работнич-
киот совет на основната организација. 

4. Во текот на постапката Судов утврди дека 
во алинеите 9, 12 и 13 на став 1 на член 46 од Ста-
тутот на основната организација на здружениот 
труд за железнички автосообраќај „Битола" од Би-
тола е определено Правилникот за работни односи, 
Правилникот за одговорност на работниците во ос-
новната организација и Правилникот за организа-
ција и систематизација на работите . и работните 
задачи да ги донесува работничкиот совет. Овие са-
моуправни општи акти на основа на наведениот 
член од статутот ги донел работничкиот совет отка-
ко претходно била спроведена постапката за прет-
ходно расправање со организирање собири на ра-
ботниците и по работни групи. Исто така во прет-
ходната постапка Судов утврди дека работниците 
во основната организација на здружениот труд за 
железнички автосообраќај „Битола" во Битола 
склучиле Самоуправна спогодба за здружување на 
трудот на работниците во основна организација ко-
ја е усвоена на референдумот одржан на 10 ок-
томври 1977 година со која ги утврдиле основите за 
уредување на работниот однос. Оваа самоуправна 
спогодба, покрај другото, содржи основи за меѓу-
себните работни односи (24), за работите и работ-
ните задачи и условите за нивно вршење (25—30), 
одредби за основите за засновање на работниот од-
нос (31—35), за распоредување на работниците (36— 
39), за работното време (40—45), за заштита на ра-
бота (44—48), за одговорноста на извршување на 

работните обврски (51—54) и за престан от на ра-
ботниот однос (55). 

5. Согласно членот 336 од Законот за здруже-
ниот труд самоуправната спогодба за здружување 
на трудот на работниците во основната организаци-
ја ги содржи и основите за уредување на општест-
вено-економските односи на работниците во основ-
ната организација меѓу кои и основите за уреду-
вање на работниот однос. Во ставот 1 на член 495 
од истиот закон е определено дека работничкиот 
совет на основната организација донесува самоуп-
равни општи акти со кои се уредуваат односите 
во организацијата. Во членот 463 од наведениот за-
кон, во кој е определено во кои случаи работни-
ците одлучуваат на референдум, не е посебно пред-
видено самоуправниот општ акт со кој се уредува 
работниот однос да се донесува на референдум. Од 
друга страна со членот 610 е определено дека со 
самоуправната спогодба и статутот на организаци-
јата, меѓу другото, се определува и се утврдува кој 
ги донесува самоуправните општи акти и постап-
ката за нивното донесување. 

Имајќи ја предвид одредбата од членот 610 од 
Законот за здружениот труд како и одредбата од 
членот 463 од овој закон, според која донесувањето 
на самоуправниот општ акт со кој се уредува ра-
ботниот однос не е изречно предвидено како право 
за кое работниците одлучуваат со лично изјасну-
вање со референдум Судов оцени дека оспорените 
одредби од статутот кој предвидуваат овластува-
ње на работничкиот совет за донесување на само-
управни општи акти за уредување на работниот 
однос не се во спротивност со законот. Ова дотол-
ку повеќе што со самоуправната спогодба за здру-
жување на трудот на работниците во основна орга-
низација, што е донесена од работниците со лично 
изјаснување, се утврдени и основите за уредување 
на работниот однос, така што со оспорените само-
управни општи акти донесени од работничкиот со-
вет се врши конкретизација односно доразработу-
вање на тие основи. 

Со оглед на изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 58/79 
10 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

322. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за дополну-
вање на Планот за реализација на централното 
подрачје на Скопје — урбанистичка единица 15, 
донесена од Собранието на град Скопје на седни-
цата одржана на 10 мај 1979 година, на основа чле-
новите 15 и 20 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, на седницата одр-
жана на 1 јуни 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Месната заедница 
„Роберт Гајдиќ" од Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на Одлуката за дополнување на Пла-
нот за реализација на централното градско подрач-
је на Скопје — урбанистичка единица 15, донесена 
од Собранието на град Скопје на седницата одржа-
на на 10 мај 1979 година („Службен гласник на град 
Скопје" бр. 17/79). 

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

3. Месната заедница „Роберт Гајдиќ" во општи-
ната „Центар" во Скопје му поднесе предлог на 
Уставниот суд на Македонија за оценување устав-
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носта и законитоста на предлог — решението за 
одредување намена на слободниот простор на ул. 
„11 Октомври" меѓу станбените објекти бр. 42 и 44 
— Урбанистичка единица 15 за изградба дом на ху-
манитарни организации, подготвено од Извршниот 
совет на Собранието на град Скопје. Според наво-
дите во предлогот оспореното предлог-решение не 
било во согласност со законот затоа што со него се 
предвидувала измена во планот за реализација од 
поголем обем, на која, спротивно на одредбите од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање, 
не и претходел јавен увид и организирана јавна 
расправа. Предлагачот исто така предложи Судов, 
до донесување на конечна одлука, да ги запре од 
извршување поединечните акти и дејствија доне-
сени односно преземени во врска со дополнувањето 
на планот за реализација на урбанистичка еди-
ница 15. 

4. Во текот на претходната постапка Судов 
утврди дека предложеното дополнување на планот 
за реализација е од поголем обем и дека не бил 
обезбеден јавен увид ниту организирана јавна рас-
права, поради што, да би се спречиле евентуални 
неостранливи штетни последици, на седницата 
одржана на 28 декември 1978 година донесе реше-
ние со кое, до донесување на конечна одлука, ги 
запре од извршување поединечните акти и дејст-
вија донесени односно преземени во врска со спор-
ното дополнување на планот за реализација. 

Собранието на град Скопје, а исто така и Мес-
ната заедница „Роберт Гајдиќ" подоцна го извес-
тија Судов дека е спроведена постапката за допол-
нување планот за реализација на урбанистичка 
единица 15, така што оспореното предлог-решение 
односно предлог-одлука била ставена на јавен увид 
од 16 март до 16 април 1979 година и дека во Мес-
ната заедница „Роберт Гајдиќ" на 10 април 1979 
година е организирана јавна расправа. Судов утвр-
ди и тоа дека мнозинството граѓани во месната за-
едница се изјасниле против предложеното допол-
нување на планот за реализација. Потоа Судов 
утврди дека на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Соборот на месните заедници 
на Собранието на град Скопје одржани на 10 мај 
1979 година е донесена оспорената одлука, при што 
делегатите, преку образложението на одлуката би-
ле запознати со мислењата и забелешките на гра-
ѓаните од Месната заедница „Роберт Гајдиќ". 

5. Согласно ставот 1 на член 30 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/78 — пречистен текст) урба-
нистичките планови во сите фази на изработува-
њето задолжително се ставаат на јавен увид и се 
организира јавна расправа. Исто така и измените и 
дополнувањата на урбанистичките планови кои не 
можат да се сметаат за измени од помал обем (член 
34 од законот) се вршат во иста постапка во која 
се донесуваат и плановите, односно за таквите из-
мени во планот задолжителни се јавниот увид и 
јавната расправ (член 35 од законот). 

Со оглед на тоа што на донесувањето на оспо-
рената одлука и претходел јавен увид и била орга-
низирана јавна расправа, Судов, и покрај тоа што 
констатира одделни небитни повреди во постапката,, 
утврди Дека оспорената одлука не е во несоглас-
ност со Законот за просторно и урбанистичко пла-
нирање. 

Што се однесува до наводите во предлогот спо-
ред кои Собранието на град Скопје не можело, без 
согласност на месната заедница да изврши измена 
во планот за реализација, Судов смета дека за так-
во мислење нема основ во Уставот и законот, з а -
тоа што според уставната позиција што ја има 
месната заедница, работните луѓе и граѓаните во 
неа учествуваат во вршењето на општествените ра-
боти и во одлучувањето за прашањата од заеднич-
ки интерес во општината и Републиката, на начин 
определен со закон, со статутот на општината и со 
статутот на месната заедница. Законот за просторно 
и урбанистичко планирање како форми на учество 
и влијание на работните луѓе и граѓаните од мес-
ната заедница во постапката за донесување односно 
изменување на урбанистичките планови предвидува 
јавен увид и јавна расправа, а не и согласност на 
месната заедница како елемент на полноважноста 
на одлуката за донесување или изменување на ур-
банистичкиот план. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на ова решение. 

У. бр. 145/78 
1 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

264. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Ста-

тутот 'на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на град Скопје, Собранието на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување на град Скопје, на седницата на Соборот на 
делегатите на корисниците на услугите — земјо-
делци и Соборот на делегатите на давателите на 
услугите, одржана на 5. VI. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Височината на придонесите за здравствено оси-

гурување на земјоделците се утврдува: 
— со стапка од 20%, придонес од личен доход 

од земјоделска дејност, и 

— 40 динари, придонес по член на домаќин-
ството на осигуреникот. 

Член 2 
Средствата што ќе се остварат со придонесот 

ќе се распределат: 
— 85% за задолжителни видови на здравстве-

на заштита, и 
— 15% за подмирување на другите права и об-

врски од здравственото осигурување. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1979 година. 

Бр. 02-8199/11 
5 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Миле Хаци-ВасИлев, с. р. 
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265. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на град Скопје, Собранието на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување на град Скопје, на седницата на Соборот на 
делегатите на корисниците на услуги — работници 
и Соборот на делегатите на давателите на услуги, 
одржана на 5. VI. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СТАПКА-
ТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствено осигу-

рување на работниците утврдена за 1979 година се 
намалува од 6,80 на 6,50. 

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

сувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година и 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-8199/11 
5 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Миле Хаџи-Василев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - КРИВА 
ПАЛАНКА 

266. 
Врз основа на член 162 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 7/74), член 14 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ", бр. 5/74 и 9/78), член 
227 од Статутот на општината Крива Паланка, 
член 108 од Статутот на ОСИЗ на културата — 
Крива Паланка, Собранието на ОСИЗ на културата 
— Крива Паланка, на седницата одржана на 7. VI. 
1979 година и Соборот на здружен труд на Собра-
нието на општина Крива Паланка, на седницата 
одржана на ден 30. V. 1979 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-

РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1979 
ГОДИНА 

Член 1 
Основните организации на здружен труд и дру-

гите самоуправни интересни заедници од областа 
на стопанството, вклучувајќи ги и организациите 
на здружен труд регистрирани како установи, ор-
ганизациите и заедниците од областа на култу-
рата, социјалната дејност, општествените организа-
ции, државните органи и другите служби распре-
делени во областите и тоа од 1—8 и од 9—0 од Но-
менклатурата за распоредување на стопанските и 
другите организации, заедници, државни и други 
организации по дејности се должни да плаќаат 
придонес за Заедницата на културата — Крива 
Паланка. 

Член 2 
Стапката на придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската самоуправна интересна заедница на 
културата изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,50% сметано во бруто; 

— придонес од доход на ОЗТ, по стапка од 
0,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,03% ; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на професионална дејност, по стапка од 1% и 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 1%. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот е остварениот доход, намален за пресмета-
ните законски и договорни обврски, освен данокот 
на доход. 

Член 3 
Пресметувањето на придонесите според стап-

ките од член 2 на оваа одлука ќе се врши за при-
донесите што се плаќаат според облог од 1. I. 1979 
година, а за придонесите што се плаќаат од дохо-
дот и од личниот доход со запирање при исплатата, 
односно пресметувањето, од првиот нареден ден 
во месецот по влегувањето во сила на одлуката. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од доход се врши според прописите за данокот на 
доход на ООЗТ и другите самоуправни организации 
и заедници, а од личен доход според прописите за 
даноците на граѓаните. 

Зголемениот процент на стапките од личен до-
ход од работен однос во износ од 0,30 /̂о и од дохо-
дот на ОЗТ во износ од 0,354% според оваа одлу-
ка ќе се уплатува на посебна инвестициона сметка 
со намена за изградба на новиот Дом на култу-
рата. 

Член 5 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од обја-

вувањето во „Службен гласник на општината Кри-
ва Паланка". 

Бр. 01-60/1 
13 јуни 1979 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Наќе Петровски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

267. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 198 став 2 -од Статутот, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување, на седницата одржа-
на на 18. 5. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Се утврдува Финансискиот план за здравстве-

но осигурување на земјоделците за 1979 година 
кој содржи: 

1. ПРИХОДИ ВКУПНО 1.700.000 
2. РАСХОДИ ВКУПНО 1.700.000 

П 
Искажаните приходи и расходи поединечно во 

Табелата на Финансискиот план се составен дел 
на оваа одлука. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

Бр. 05-2904 
18 мај 1979 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 
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268. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за с а -

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 198 став 2 од Статутот, Со-
бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид, на седницата одр-
жана на 18. 5. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Се утврдува Финансискиот план на приходите 

и па расходите на здравственото осигурување на 
работниците за 1979 година кој содржи: 

1. ВКУПНИ ПРИХОДИ 98.600.000 
2. ВКУПНИ РАСХОДИ 98.600.000 

П 
Поединечно искажаните приходи и расходи во 

табелите на Финансискиот план се составен дел на 
оваа одлука. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 

Бр. 05-2903 
18 мај 1979 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

269. 
Врз основа на член 198 од Статутот и член 49 

од Правилникот за содржината на одделните конта 
во контниот план за самоуправните интересни за-
едници („Службен лист на СФРЈ", бр. 42/77), Со-
бранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Охрид, на сед-
ницата одржана на 18. 5. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПЕРИОДНИЧНАТА ПРЕ-
СМЕТКА ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - МАРТ 1979 

ГОДИНА 

I 
Се усвојува периодичната пресметка за пери-

одот јануари март 1979 година која содржи: 

A. РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ Динари 
1. Остварени вкупни приходи 19.947.293,15 
2. Остварени вкупни расходи 21.595.528,65 
3. Остварен вишок на расходи — 

загуба 1.648.235,50 

B. ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Остварени вкупни приходи 207.559,05 
2. Остварени вкупни расходи 257.799,25 
3. Остварен вишок на расходи — 

загуба 50.240,20 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Бр. 05-2902 
18 мај 1979 година 

Охрид 
Претседател, 

Димче Петрески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ВАЛАНДОВО 

270. 

Врз основа на член 45 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Стру-
мица, Собранието на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Валандово, 
на заедничка седница на Соборот на делегатите на 
земјоделците — корисници на услуги и Соборот на 
делегатите на работниците од организациите на 
здружен труд во здравството — даватели на услу-
гите, на седницата одржана на 22 февруари 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД И ПАУ-
ШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИН-
СТВО И ПО ДОМАЌИНСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ВАЛАН-

ДОВО, ЗА 1979 ГОДИНА 

I 
Стапките на придонесот за здравствено осигу-

рување на земјоделците за 1979 година се опреде-
луваат : 

а) од катастарскиот приход, во висина од 10%; 
б) по член на домаќинство што се здравствено 

осигурени по Законот, по 100,00 дин.; 
в) паушал по домаќинство на лица кои немаат 

сопствена земја а се занимаваат со земјоделие и 
лица кои земаат земја под закуп, односно лица над 
15 годишна возраст на чие име не се води сопстве-
на земја, по 200,00 дин. 

Придонесот од претходните точки се распоре-
дува: 

— за придонесот за задолжителните видови ќе 
се пресметува на катастарскиот приход по стапка 
ОД 7,5%; 

— за останатите права за здравствено осигу-
рување, на катастарскиот приход по стапка од 
2,5%; 

— по член на домаќинство за задолжителните 
видови, по 75,00 дин.; 

— за останатите права од здравственото оси-
гурување, по 25,00 дин.; 

— придонес од паушал по домаќинство за ли-
ца кои немаат сопствена земја, односно лица над 
15 годишна возраст за задолжителни видови, по 
150,00 дин.; 

— за останатите права на здравствено осигуру-
вање, по 50,00 динари. 

И 
Придонесите ќе се пресметуваат и наплатуваат 

од обврзниците на начин одреден со закон и дру-
гите акти донесени од страна на Собранието на З а -
едницата. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ:". 

Бр. 02-395/1 
22. февруари 1979 година 

Валандово 
Претседател, 

Мануш Тушевски, с. р. 



2 јули 1979 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 22 - Стр. 575 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
СТРУМИЦА 

271. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78), член 
14 став 5 од Статутот на ОСИЗ за социјална заш-
тита — Струмица, Собранието на ОСИЗ за соци-
јална заштита — Струмица, на седницата одржана 
на 19 март 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДО-
ХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ И САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТО-
ПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ НА ОСИЗ 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - СТРУМИЦА 

Член 1 
Член 2 точки 1 и 3 од цитираната одлука се 

менуваат и гласат: 
,, — придонесот од доходот на основните орга-

низации на здружен труд се намалува од 0,15% на 
0,12%; 

— придонесот од личен доход од земјоделска 
дејност се зголемува од 0,30% на 0,41%; 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 02-37/1 
23 март 1979 година 

,Струмица 
Претседател, 

Боро Костуранов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

272. 
Врз основа на член 13 точка 2 и член 20 став 

1 и 3 од Законот за здравственото осигурување и 
задолжителните видови на здравствена заштита на 
населението, член 24 точка 6 и член 26 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на здравст-
вото и здравственото осигурување, член 25 став 1 
точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравст-
веното осигурување — Тетово, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Тетово, на седницата на Соборот 
на работниците — корисници на услугите и Собо-
рот на работниците од здравството — даватели на 
услугите, одржана на 26 јануари 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТ-
ВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДР-
ЖАВЈАНИ КОИ СЕ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСКИ 
ЗЕМЈИ СО КОИ НЕ СЕ СКЛУЧЕНИ СПОГОДБИ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Југословенските државјани — обврзници кои се 

вработени во странски земји со кои Југославија не-
ма склучено спогодба за здравствено осигурување, 
а се осигурени ка ј странскиот носител на осигуру-
вањето, плаќаат придонес за здравствено осигуру-
вање за членовите на потесното семејство кои ж и -

веат во Југославија со постојано место и? живеење 
или пребивалиште на територијата на оваа заед-
ница. 

Придонесот од претходниот став обврзниците го 
плаќаат во постојан месечен износ од 150,00 дин. 
по еден член на семејството. 

И 
Придонесот од претходната точка се плаќа од-

напред во полза на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тетово, 
за работничкото осигурување. 

III 
Заверка на здравствените легитимации се врши 

веднаш по измирувањето на обврската за идниот 
месец. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 0805-112/10 
26 јануари 1979 година 

Тетово 
Претседател, 

Ристо Савески, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ - ШТИП 

273. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 став 1 точка 
4 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, Со-
бранието на Заедницата на рамноправна седница на 
Собранието, одржана на 26 февруари 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТА-
СТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 
ШТИП СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ 

ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА 1979 
ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот на катастарскиот до-

ход на земјоделие се определува во височина од 
8,38%. 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изне-
сува 93,00 динари. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја а 
се занимаваат со земјоделство, ќе плаќаат придо-
нес за здравствено осигурување по 185,00 динари 
по член годишно. 

И 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се: 
— 7% приход на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штип и 
— 93% приход на Основната заедница на здрав-

ството и здравственото осигурување — Штип. 

III 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— 60% за задолжителни видови на здравствена 

заштита; 
— 40% за здравствена заштита која самостој-

но ја утврдува Заедницата. 
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IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 04-7/9 
26 февруари 1979 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, с. р. 

274. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 став 1 точка 
4 од Статутот на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Штип, Соб-

нето н а Заедницата, на рамноправна седница на 
Собранието, одржана на Р,6 февруари 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТА-
СТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА 
ДЕЈНОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
ВИНИЦА СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ 

ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА 1979 
ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот на катастарскиот до-

ход на земјоделците се определува во височина од 
8%. 

2. Паушалниот придонес по домаќинство се 
определува на 581,00 динари. 

И 
Средства што ќе се реализираат по оваа одлу-

ка се: 
— 70/о приход на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штип и 
— 93% приходи на Основната заедница на 

здравството - и здравственото осигурување — Ви-
ница. 

III 
Средствата што ќе се реализираат по оваа од-

лука се наменуваат: 
— 60% за задолжителна видови на здравствена 

заштита; 
— 400/о за здравствена заштита која самостојно 

ја утврдува Заедницата. 
IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 1718 
27 февруари 1979 година 

Штип 
Претседател, 

Гаврил Дракалски, с. р 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КАВАДАРЦИ 

275. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кава-
дарци, член 90 став 1 и 2 од Статутот на Заедни-
цата, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кава-
дарци на Заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 23. П. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА РАБОТНИЦИ ПРИ ОП-
ШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -
КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот, условите за стекнување и начинот на 
остварување на правото на трошоците за закоп 
и посмртна помош, во случај на смрт на осигу-
рено лице на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп се утвр-

дува во следните износи: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до ед-

ногодишна возраст, 750,00 динари; 
2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 годишна возраст, 1.150,00 динари; 
3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 

до 14 годишна возраст, 1.650,00 динари. 
4. во случај на смрт на осигурено лице на воз-

раст над 14 години, 2.100,00 динари. 

Член 3 
Во случај осигуреното лице да умре во стран-

ство, за време привремениот престој во странство, 
надоместокот од член 1 на оваа одлука се опреде-
лува и исплатува во висината на стварните тро-
шоци за закоп во таа земја. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат законот на оси-
гуреното лице врз основа на изводот од матичната 
книга на умрените, потврда за извршениот закоп и 
здравствената легитимација на умреното осигурено 
лице, 

Во случај осигуреното лице да умре во стран-
ство покрај доказите од горниот став се поднесу-
ва и потврда од дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на нашата земја во странство дека за-
конот е извршен во странство. 

Член 5 
Во случај на смрт на осигуреникот, на членови-

те на семејството им припаѓа посмртна помош во 
висина на просечен едномесечен износ од основот-
надоместокот на личниот доход од претходната го-
дина односно едномесечна последна пензија. 

Посмртната помош се исплатува на членот на 
семејството кој го издржувал осигуреникот до не-
говата смрт. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на тро-

шоците за закоп и посмртна помош стасува на де-
нот на смртта на осигуреното лице. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. ПГ, 1979 година. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи истоимената одлука бр. 01-130 од 24. 
И. 1978 година. 

Бр. 0102-222/6 
23 февруари 1979 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с р. 
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276. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 23 став 1 точка 
10 од Самоуправната спогодба за основање на Са-
моуправната интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 7/76), Собранието на СИЗ 
на здравството и здравственото осигурување — Ка-
вадарци, на седницата одржана на 15. ХП. 1978 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И 
ОПРЕМА НА СОВРЕМЕН ПРОСТОР ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ОПШТ 
ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
За обезбедување финансиски средства за фи-

нансирање на трошоците за изградба и опрема на 
современ простор за здравствена заштита од општ 
интерес на Републиката за 1979 година да се издво-
јуваат средства во посебен фонд во височина од 1%, 
а ќе се пресметува од основицата што ја сочинуваат 
вкупните приходи на СИЗ за здравство и здрав-
ствено осигурување — Кавадарци —: Фонд на зем-
јоделци. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1979 година. 

Бр. 0102-1040/14 
15 декември 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с р. 

277. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 23 став 1 точка 
10 од Самоуправната спогодба за основање на Са-
моуправната интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 7/76), Собранието на СИЗ 
на здравството и здравственото осигурување — Ка-
вадарци, на седницата одржана на 15. ХП. 1978 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ ЗА 
РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И 
ОПРЕМА НА СОВРЕМЕН ПРОСТОР ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ОПШТ 

ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
За обезбедување финансиски средства за фи-

нансирање на трошоците за изградба и опрема на 
современ простор за здравствена заштита од општ 
интерес на Републиката за 1979 година да се из-
двојуваат средства во посебен фонд во височина од 
1,5%, а ќе се пресметува од основицата што ја со-
чинуваат вкупните приходи на СИЗ на здравството 
и здравственото осигурување Кавадарци — Фонд на 
работници. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1979 
година., 

Бр. 0102-1040/13 
15 декември 1978 година 

Кавадарци 
Претседател 

Петре Шулевски, с р. 

278. 
Врз основа на член 88 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71) и член 23 став 1 точка 10 
од Самоуправната спогодба за основање СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување — Ка-
вадарци, Собранието на СИЗ на здравството и 
здравственото осигурување — Кавадарци, на заед-
ничка седница на сите три собори на делегатите, 
одржана на 15. ХП. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
За обезбедување финансиска стабилност во ра-

ботењето и ликвидност во извршувањето на обвр-
ските спрема осигурените лица — земјоделци, 
здравствените работни организации и други орга-
низации на кои им се доверува спроведувањето на 
здравственото осигурување, СИЗ за здравство и 
здравствено осигурување — Кавадарци — Фонд на 
земјоделци издвојува средства во Резервен фонд. 

Член 2 
Средствата за резервен фонд ќе се пресмету-

ваат по стапка од 3% на основица вкупен приход на 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
— Кавадарци — Фонд на земјоделци за 1979 го-
дина. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1979 година. 

Член 4 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката бр. 01-970 од 23. ХП. 1978 
година. 

Бр. 0102-1040/11 
15 декември 1978 година 

Кавадарци 

Претседател 
Петре Шулевски, с р. 

279. 
Врз основа на член 88 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71) и член 21 став 1 точка 
10 од Самоуправната спогодба за основање СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување — К а -
вадарци („Службен весник на СРМ", бр. 7/76), Со-
бранието на СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Кавадарци, на заедничка седница 
на сите три собори на делегатите, одржана на 15. 
ХП. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНА РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ НА РАБОТНИЦИ 

ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката за задолжително издвојување на сред-

ствата во резервниот фонд на СИЗ на здравството 
и здравственото осигурување — Кавадарци — Фонд 
на работници за 1979 година се утврдува на 3% на 
основица вкупни приходи на Заедницата. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1979 година. 
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Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 01-969 од 23. ХП. 1977 
година. 

Бр. 0102-1040/10 
15 декември 1978 година 

Кавадарци 
Претседател 

Петре Шулевски, с р. 

280. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и член 23 
став 9 од Самоуправната спогодба за основање на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Кавадарци, на седницата одр-
жана на 15. ХП. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите на здравственото осигурување на 

земјоделците за 1979 година се утврдуваат и тоа: 
1. за осигуреници — земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски доход) се плаќа: 
— по стапка од 8% на катастарски приход (до-

ход) во која се содржани: 
— стапка на придонесот за задолжителни ви-

дови на здравствена заштита — 3,20%; 
— стапка на придонесот за правата од здрав-

ствената заштита над задолжителните видови — 
4,80%. 

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност (паушалисти) не се плаќа придонес за 
здравствено осигурување. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

Бр. 0102-1040/9 
15 декември 1978 година 

Кавадарци 
Претседател 

Петре Шулевски, с р. 

281. 
Врз основа на член 25 став 2 и 3, член 24 став 

8 од Законот за СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 
5/74) и член 202 точка 6 од Статутот, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци, на заедничка сед-
ница на сите собори на делегатите, одржана на 15 
декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАШЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
а) Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување на работниците се утврдува на 7,5% бру-
то од тоа: 

— 7,30% за финансирање редовната дејност на 
фондот за здравствено осигурување на работни-
ците и 

— 0,20% за финансирање на проширената ре-
продукција т .е . за развој на здравствената де ј -
ност. 

Стапката 7,30% наменета за финансирање на 
редовната дејност на фондот за здравствено осигу-
рување на работници се дели и тоа: 

— за задолжителни видови на здравствена за -
штита, 2,70%; 

— за самостојни видови на здравствена зашти-
та, 4,60%. 

б) Стапката на придонесот за здравствено оси-
гурување во случај несреќа на работа и заболување 
од професионални болести се утврдува на 0,70% 
бруто од тоа: 

— 0,30% за финансирање редовната дејност на 
фондот за здравствено осигурување на работни-
ците и 

— 0,40% за финансирање развојот на здравстве-
ната дејност. 

Член 2 
Стапката 7,50% ќе се применува на основица 

бруто личен доход во ООЗТ од стопанството (деј-
ност од 01 до 11) и во ООЗТ на стопанските де ј -
ности (дејност 12, 13 и 14). 

Член 3 
Стапката 0,70% ќе се применува на основица: 
— доход намален со договорните обврски и 

придонесите и даноците во ООЗТ од стопанство 
(дејност 01 до 11) и 

— бруто личен доход за ООЗТ — од ^ с т о п а н -
ските дејности (дејност 12, 13 и 14). 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1979 година. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 01-967 од 23. ХП. 
1977 година. 

Бр. 0102-1040/8 
15 декември 1978 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с. р. 

О Б Ј А В А 

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство — Скопје, во смисла на член 20 од За -
конот за саден материјал („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/73), објавува дека се брише од регис-
тарот на производители на земјоделски саден ма-
теријал Земјоделско-шумарски факултет — ООЗТ 
Земјоделски оддел — Скопје. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

Ѕ А А А ^ Ѕ А А ^ А А А А А А ^ А / ^ Ч А А ^ А А А А А А А А ^ 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води граѓанска парница за 
владение од страна на тужителката Емсал Адили од 
Тетово, ул. „Ленин" бр. 53, против тужените Ќемал 
Џемала Хајрулаи од село Палатица и други. Вред-
ност на спорот неопределена. 
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Бидејќи тужениот Ќемал Хајрулаи од село Па-
латица се наоѓа на времена работа во Германија, со 
непозната адреса, се повикува да се јави пред овој 
суд или пак некое друго лице што знае за неговата 
адреса да му соопшти на судот. Во колку по обја-
вувањето на огласот не се јави, судот ќе му поста-
ви привремен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и должности, во смисла на член 86 од ЗПП. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 689/78. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Гостивар е заведен 
спор за утврдување на татковство по тужбата на 
тужителот Салии Булент од Гостивар кого го заста-
пува законскиот застапник Љочи Ѓулденур од Го-
стивар, поднесена против тужениот Салии Исметов 
Решат од село Мала Речица ,Тетовско, сега со не-
познато место на живеење. Вредност на спорот 
2.000 динари. 

Се повикува тужениот Салии Исметов Решат од 
село Мала Речица, Тетовско, во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да се јави во судот или да ја соопшти сво-
јата адреса. Во спротивно на тужениот ќе му се по-
стави привремен старател кој ќе го застапува до 
окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 767/78 
од 24. IV. 1979 година. (40) 

Куманово, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Каранфиловски Стојан, дирек-
тор, а се запишува новиот застапник Владанка Спа-
совска, директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
885/1979 година. (83) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 924 од 21. Ш. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-37-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на работната организација Хемиски училишен 
центар „Марија Кири-Склодовска" — Скопје, ул. 
„12 ударна бригада" бб, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Апостол Поп Јова-
новски, в.д. директор, а се запишува новиот застап-
ник Марија Илиќ, директор, со неограничено овла-
стување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 924/1979 година. (85) 

Врз основа на член 95, а во врска со член 89, 
став 3 и член 90, став 1 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" број 17/79 — 
пречистен текст), Собранието на општината Крива 
Паланка 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши повторен избор на претседател на 

ОПШТИНСКИОТ суд во Крива Паланка 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1163 од 24. XI. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-388-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Ветеринарната станица Македонски 
Брод со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Божин Ѓурчиноски, а како нов застапник 
се назначува Будимир Томевски, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1163/1978 година. (90) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1132 од 18. IV. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-495-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Установата за локален печат и ра-
диостаница — Куманово со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник главен и одговорен 
уредник — директор Киро Џимревски а се запишу-
ва како нов застапник главен и одговорен уредник 
Ратко Дамјановски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд оо Скопје, Фи. 
бр. 1132 од 18. IV. 1979 г. (79) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 780 од 13. Ш. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-506-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на работната организација Економско учи-
лиште „Чеде Филиповски" — Гостивар со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Ристо 
Велјановски, директор, а се запишува новиот за-
стапник Атанас Василевски, директор, со неогра-
ничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
780/1979 година. (82) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 885 од 9. IV. 1979 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-420-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на РО Основно училиште „Толи Зордумис", 

Заинтересираните кандидати, покрај општите 
услови, треба да ги исполнуваат и следните услови: 
да се државјани на СФРЈ, дипломирани правници 
со потребно искуство и стручно знаење, со поло-
жен правосуден испит и морално-политички ква-
литети за вршење на функцијата претседател. 

Пријавите со потребните документи, кандидати-
те треба да ги доставуваат до Собранието на оп-
штината Крива Паланка — Комисија за прашања 
на изборите и именувањата во рок од 15 дена од 
објавувањето. 
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