
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

,,Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаа?. Огласи по тарифата. 

Сабота, 26 јуни 1971 
С к о п ј е 

Број 23 Год. ХХУП 

Претплатата за 1971 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

137. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија како општ собор, поаѓа јќи од 
— далекусежното значење на предложените 

измени во Уставот на С Ф Р Ј за положбата на Со-
цијалистичка Република Македонија во југословен-
ската федеративна заедница на рамноправни на-
роди и народности и за нејзиниот развиток како 
суверена д р ж а в а и како самоуправна социјалис-
тичка заедница; 

— историската вредност на овие измени за 
натамошното развивање и продлабочување на са-
моуправувањето со подоследно остварување на до-
минантната улога на работничката класа во цело-
купниот процес на општествената репродукција и 
со натамошно хуманизирање на општествените од-
носи ; 

— широката перспектива што се отвора за 
остварување на полна национална, економска и по-
литичка афирмаци ја и за развивање на матери-
јалните и духовните потенцијали на македонскиот 
народ и на народностите од Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, 

а има јќи го предвид еднодушното из јаснува-
ње на работните луѓе и граѓаните од нашата Ре -
публика за овие измени, 

на седницата одржана на 24 јуни 1971 година 

д о н е с у в а 

ДЕКЛАРАЦИЈА 

ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ СОГЛАСНОСТ СО ПРЕДЛОГОТ 
НА УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ ОД X X ДО Х 1 Л 

НА УСТАВОТ НА СФРЈ 

Се изразува согласност со Предлогот на устав-
ните амандмани од X X до XLII на Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
и се дава целосна поддршка за нивното оствару-
вање. 

Бро ј 2332 
24 јуни 1971 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 

138. 
Врз основа на член 42 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за внатрешни ра-
боти („Службен весник на СРМ" бр. 17/71), Законо-
давно-правната комисија на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија , на Триесетне 
втората седница одржана на 21 јуни 1971 година 
го утврди пречистениот текст на Законот за вна-
трешни работи. 

Пречистениот текст на Законот за внатрешни 
работи ги о п ф а ќ а Законот за внатрешни работи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/67), Законот за 
изменување и дополнување на Законот за внатреш-
ни работи („Службен весник на СРМ" бр. 17/71) 
и Исправката на Законот за изменување и допол-
нување на Законот за внатрешни работи („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 23/71), во кои е означено 
времето на. нивното влегување во сила. 

Бро ј 03-2323 
25 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

(Пречистен текст) 

I. ОСНОВНИ О Д Р Е Д Б И 

Член 1 
Внатрешните работи ги вршат општинските ор-

гани на управата н а д л е ж н и за внатрешни работи 
(општински органи за внатрешни работи) и Ре -
публичкиот секретаријат за внатрешни работи (Ре-
публички секретаријат) во рамките на своите над-
лежности, доколку некои од тие работи не се. со 
закон ставени во надлежност на други органи на 
управата, работни или други организации. 

Член 2 

Во извршувањето на работите од својата над-
лежност органите за внатрешни работи се потпи-
раат и врз иницијативата и помошта на граѓаните 
и нивните здруженија , к а к о и врз работните и 
други организации. 

Граѓаните и нивните здруженија , работните и 
другите организации им у к а ж у в а а т помош на орга-
ните за внатрешни работи во остварувањето на ра-
ботите од нивна надлежност, а особено во рабо-
тите на заштитата на поредокот утврден со Уста-
вот, личната сигурност на граѓаните и имотот, 
спречувањето и откривањето на кривичните дела, 
обезбедувањето на јавниот ред и мир к а к о и без-
бедноста на сообраќајот на патиштата . 

Органите за внатрешни работи у к а ж у в а а т 
стручна и друга помош на граѓаните и нивните 
здруженија , работните и другите организации во 
остварувањето на општествената самозаштита. 
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Член 3 

Внатрешни работи од општ интерес за Репуб-
ликата се: 

1. заштитата на животот и личната сигурност 
на луѓето; 

2. спречувањето и откривањето на кривичните 
дела; пронаоѓањето и фаќањето на сторителите на 
кривични дела; 

3. заштитата и одржувањето на јавниот ред и 
мир што не се од интерес само за општината; 

4. безбедноста на сообраќајот на јавните па-
тишта ; 

' 5. пограничните работи; 
6. држењето и носењето на оружје, муниција и 

прометот со експлозивни материи; 
7. заштитата од пожари; 
8. укажување помош во отстранувањето на по-

следиците во случај на општа опасност, предиз-
викани од елементарни несреќи и епидемии; 

9. патните исправи за премин на државната 
граница; 

10. престојот на странците; 
11. републичкото државјанство; и 
12. други работи определени со закон. 

Член 4 

Работите во врска со матичните книги и воде-
њето евиденција на државјанството во месна кан-
целарија ги врши органот на управата надлежен 
за општите работи, доколку тие не ги врши оп-
штинскиот орган за внатрешни работи. 

Член 5 

Законите и другите републички прописи за ор-
ганите на управата, за самоуправувањето на работ-
ните луѓе и за работните односи во тие органи, 
како и за средствата за работа на тие органи, се 
применуваат и врз органите за внатрешни работи, 
ако со закон не е определено поинаку. 

П. ДЕЛОКРУГ, НАДЛЕЖНОСТ И ОСНОВНИ 
НАЧЕЛА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

1. Општински орган за внатрешни работи 

Член 6 

За непосредно вршење работите од членот 13 
од Основниот закон за внатрешни работи во оп-
штинскиот орган за внатрешни работи постои 
служба за јавна безбедност како посебна служба. 

Службата од ставот 1 ги врши и работите во 
Брока со престојот на странци. 

Член 7 

Во состав на службата за јавна безбедност ми-
лицијата е организирана во станици на милицијата 
и самостојни одделенија на милицијата. 

Во станиците на милицијата со поголем број 
милиционери може да има едно или повеќе од-
деленија. 

Член 8 

Со станица на милицијата односно со само-
стојно одделение на милицијата непосредно рако-
води командир на станицата односно командир на 
самостојното одделение (во натамошниот текст ко-
мандир). 

Командирот на станица на милицијата може да 
има помошници. Помошникот на командирот на 
станицата на милицијата му помага во работите на 
командирот на станицата на милицијата. 

Член 9 

Работниците на милицијата можат работите од 
член 14 став 1 од Основниот закон за внатрешни 
работи, освен работите на непосредното одржува-
ње на јавниот ред и мир, регулирањето и контро-
лата на сообраќајот на патиштата и контролата на 
патничкиот сообраќај преку државната граница, да 
ги вршат во граѓанска облека кога тоа ќе го на-
реди командирот, раководителот на службата за 
јавна безбедност или старешината на општинскиот 
орган за внатрешни работи. 

2. Републички секретаријат за внатрешни работи 

Член 10 

Републичкиот секретаријат, покрај работите 
определени со законите и другите прописи за ор-
ганите на управата, ги врши и следните работи: 

1. организира, обезбедува и непосредно презема 
мерки за заштита на животот и личната сигурност 
на луѓето и имотот во случаи на општа опасност 
или кога јавниот ред и мир е нарушен во' поголем 
обем; 

2. организира и непосредно презема мерки во 
посложените случаи за спречување и откривање 
на потешките кривични дела ,и пронаоѓање и ф а -
ќање на нивните сторители; 

3. организира и непосредно презема мерки за 
вршење на посложени погранични работи; 

4. организира и непосредно регулира и врши 
контрола на сообраќајот на магистрални и други 
јавни патишта што ќе ги определи републичкиот 
секретар; 

5. организира и непосредно презема мерки на 
безбедност и други мерки и укажува помош во слу-
чај на општа опасност предизвикана од елементар-
ни непогоди и епидемии; 

6. организира придружба во железничкиот соо-
браќај ; 

7. организира и спроведува заштита на личната 
сигурност на личности и чување на објекти, што 
ќе бидат определени; 

8. се грижи за работите на одбранбените подго-
товки од надлежност на органите за внатрешни ра-
боти; 

9. организира и непосредно врши работи свр-
зани со функционирањето на средствата за врски; 

10. ги снабдува општинските органи за вна-
трешни работи со оружје, облека, обувки и друга 
пропишана опрема; 

11. ја следи и проучува состојбата и пробле-
мите по областа на внатрешните работи и дејството 
на мерките што ги преземаат општинските органи 
за внатрешни работи и води пропишана статистика 
и евиденција; 

12. врши управен надзор над работата на дру-
гите органи и работни и други организации што 
вршат определени внатрешни работи; 

13. врши криминалистички вештачења; 
14. води општа грижа за здравствената и пси-

хофизичката способност на работниците во органи-
те за внатрешни работи; 

15. организира чување на одземено и најд,ено 
оружје, муниција и експлозивни материи. 

Член 11 

Републичкиот секретаријат е одговорен за из-
вршувањето на внатрешните работи од општ ин-
терес за Републиката и кога за непосредното из-
вршување се надлежни општинските органи за 
внатрешни работи. 

Републичкиот секретаријат непосредно го обез-
бедува извршувањето на законите и другите про-
писи од областа на внатрешни работи за чие из-
вршување се надлежни општинските органи за 
внатрешни работи, ако или додека овие органи не 
ги извршуваат тие задачи. 
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Член 12 

Републичкиот секретаријат води општа грижа 
за стручно оспособување и усовршување на ра-
ботниците во органите за внатрешни работи. 

Планот и програмата за стручното оспособу-
вање и усовршување што го организира Републич-
киот секретаријат го пропишува републичкиот се-
кретар за внатрешни работи (во натамошниот текст: 
републичкиот секретар). 

Член 13 

Кота тоа го бараат интересите на јавниот по-
редок или одржувањето на јавниот ред и мир што 
се од посебно значење за Републиката, републич-
киот секретар може од работниците на милицијата 
во општинските органи за внатрешни работи и слу-
шателите во училиштето и курсевите за стручно 
оспособување и образование на Републичкиот се-
кретаријат д,а образува единица на милицијата за 
извршување на определена задача. 

Кота во единицата на милицијата од став 1 на 
овој член се наоѓаат и приправници за милицио-
нери што се на приправнички стаж, тие, додека 
ги извршуваат задачите заради кои е образувана 
единицата, се сметаат за овластени службени лица 
во смисла на член 17 од Основниот закон за вна-
трешни работи. 

Со актот за образување единица на милицијата 
се определува и раководителот на таа единица, кој 
за извршувањето на поставената задача е одгово-
рен пред републичкиот секретар. 

Средствата за работа на единицата паѓаат на 
товар на Републичкиот секретаријат. 

Член 14 

Републичкиот секретар може да образува по-
себна единица на милицијата заради обезбедување 
извршувањето на работи што се во надлежност на 
Републичкиот секретаријат и за непосредно извр-
шување работите на службата за јавна безбедност 
на јавните превозни средства во железничкиот, 
патниот, езерскиот и воздушниот сообраќај кога 
со нив се врши превоз на патници како' и за 
вршење на работите од член 9 став 1 од Основниот 
закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата. 

Раководителот на посебната единица на мили-
цијата во вршењето на службените работи ги има 
овластувањата на командир на станица на мили-
цијата. 

Ш. СЛУЖБА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

Член 15 

Работите на службата за државна безбедност 
(член 39 од Основниот закон за внатрешни рабо-
ти) во Републиката ги врши самостојна стручна 
служба во Републичкиот секретаријат. 

За вршење работите на службата за државна 
безбедност на определени подрачја можат да се 
формираат посебни организациони единици на 
службата за државна безбедност. 

Член 16 

За работата на службата за државна безбед-
ност во Републиката републичкиот секретар му од-
говара на Собранието и Извршниот совет. 

Член 17 

Раководителот на посебната организациона 
единица во службата за државна безбедност го на-
значува и разрешува од должност републичкиот 
секретар по претходно прибавено мислење од на-
чалникот на службата за државна безбедност. 

Член 18 

По барање на собрание на општина или по 
своја иницијатива, републичкиот секретар или од 
него овластениот работник го информира собрание-
то на општината за состојбата и проблемите на 
државната безбедност на подрачјето на општи-
ната. 

IV. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Член 19 
Во вршењето на внатрешните работи од општ 

интерес за Републиката републичкиот секретар 
спрема општинските органи за внатрешни работи, 
покрај правата и должностите предвидени во про-
писите за републичките органи на управата, има и 
право да издава задолжителни инструкции и да 
врши непосреден надзор над нивното извршување, 
како и да издава налог за извршување на опре-
делени работи. 

Член 20 
Во работите на службата за државна безбед-

ност републичкиот секретар има право на општин-
ските органи за внатрешни работи да им издаза 
налози за извршување на определени работи од 
посебно значење за Републиката. 

Член 21 

Кога тоа го бараат интересите на јавниот по-
редок или одржувањето на јавниот ред и мир 
што се од посебно значење за Републиката, репуб-
личкиот секретар може непосредно да издава на-
редби за извршување на определени работи на 
старешината на општинскиот орган за внатрешни 
работи и раководителот на службата за јавна без-
бедност во тој орган. 

Член 22 

Општинските органи за внатрешни работи се 
должни да водат пропишана статистика и евиден-
ција и да го известуваат Републичкиот секрета-
ријат за извршување на законите и другите про-
писи од областа на внатрешни работи и по тие 
прашања, по барање од републичкиот секретар, да 
доставуваат податоци. 

Член 23 

Органите за внатрешни баботи се должни во 
работите од својата надлежност, а особено во ра-
ботите на службата за јавна безбедност и служ-
бата за државна безбедност, меѓусебно да сорабо-
туваат, да ја усогласуваат активноста и едни со 
други да си укажуваат помош. 

V. САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ 

1. Самоуправување 

Член 24 

Работниците на општинскиот орган за внатреш-
ни работи претставуваат посебна работна заедница. 

Член 25 
Внатрешната организација и систематизација 

на работните места во општинските органи за вна-
трешни работи се утврдува по претходно прибаве-
но мислење од републичкиот секретар. 

Во актот од став 1 на овој член се определува 
и надлежноста, подрачјето и седиштето на стани-
цата на милицијата односно самостојното одделе-
ние на милицијата. 

Внатрешната организација и систематизација 
на работните места во службата за државна без-
бедност ја утврдува републичкиот секретар по при-
бавено мислење од советот на работната заедница. 
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2. Работни односи и стручно оспособување 

Член 26 

Општинското собрание именувањето и разре-
шувањето на старешината на општинскиот орган 
за внатрешни работи го врши без конкурс, а по 
претходно прибавено мислење од републичкиот се-
кретар. 

Член 27 

Примањето на работници на работните места во 
органите за внатрешни работи се врши со кон-
курс. 

Примањето на работник на работното место ра-
ководител на служба за јавна безбедност и ко-
мандир во општинскиот орган за внатрешни работи 
се врши без конкурс. 

Примањето на работници може да се врши без 
конкурс и на други работни места во органите за 
внатрешни работи ако се тие утврдени со актот за 
организацијата и систематизацијата на работните 
места. 

"Кога примањето на работник на работа се вр-
ши без конкурс за примањето решава старешината 
на органот за внатрешни работи, а за работните 
места од став 2 на овој член откако претходно при-
бави и мислење од републичкиот секретар. 

Член 28 

За работник во орган за внатрешни работи мо-
же да биде примено лице, кое, покрај општите 
услови за примање на работа и условите од член 
31 од Основниот закон за внатрешни работи, ги ис-
полнува и следните услови: да е југословенски др-
жавјанин, да ја регулирало воената обврска, да не 
е осудувано за кривично дело против животот и 
телото' за кое е предвидена казна строг затвор и 
против него да не се води кривична постапка, како 
и да е психофизички способно. 

На работник на орган за внатрешни работи кој 
е осуден за кривични дела од членот 31 од Основ-
ниот закон за внатрешни работи или од став 1 на 
овој член му престанува работниот однос со денот 
на врачувањето на правосилната пресуда. 

Решението за престанок на работата го доне-
сува старешината на органот. 

Психофизичките способности се утврдуваат од 
посебна стручна комисија на Републичкиот секре-
таријат за работните места што ќе бидат утврдени 
од републичкиот секретар. 

Член 29 

За командир може да се прими лице кое, по-
крај условите од член 28 од овој закон ги испол-
нува и следните услови: да има најмалку средно 
образование и завршен курс за командир или за-
вршено стручно училиште за внатрешни работи или 
средно образование и работен стаж од три го-
дини на работни места на кои се наоѓаат овласте-
ни службени лица. 

Член 30 

За работно место милиционер постои приправ-
нички стаж. 

Приправникот за милиционер не може да се 
распореди на работно место милиционер додека 
трае приправничкиот стаж. 

Член 31 

Времетраењето на приправничкиот стаж и на 
курсот за командир, начинот и програмата на обу-
чувањето на приправниците за милиционери и на 
командирите, како и програмата за завршниот ис-
пит ги утврдува републичкиот секретар. 

На приправникот за милиционер односно на 
командирот му престанува работата ако со успех 
не го положи завршниот испит за приправнички 
стаж односно курсот за командир. 

Член 32 

Работникот на орган за внатрешни работи е 
должен да ги извршува наредбите на надлежниот 
старешина и на работникот што раководи со орга-
низационата единица издаден заради вршење на 
службата, освен оние со кои се наредува извршу-
вање на дејствија што претставуваат кривично 
дело 

Член 33 

Работниците на органите за внатрешни работи 
се должни да ја чуваат службената и државната 
тајна за која дознале во вршењето на службените 
работи или по повод на вршењето на тие работи. 

За службена тајна, во смисла на овој закон, 
се сметаат: 

1. извештаите, документите и под,атоците од 
делокругот на органите за внатрешни работи што 
се означени како доверливи; 

2. документите, податоците и извештаите што 
се однесуваат на други државни органи, како и 
работни и други организации, кои со закон, про-
писи донесени врз основа на закон или од страна 
на тие органи и организации се означени како 
службена или деловна тајна; 

3. мерките, дејствијата, податоците и изворите 
на информации чие соопштување би било штетно 
по општиот интерес или интересот на безбедноста 
на земјата или по интересот на поединците, ра-
ботните и други организации, како и за успешно 
вршење на службените задачи; и 

4. податоците за внатрешна организација и си-
стематизација на работните места на органот. 

За државна тајна се сметаат документите или 
податоците чие оддавање има или може да има 
штетни последици за политичките или стопански-
те интереси на државата или за безбедноста и од-
браната на земјата. 

Републичкиот секретар ќе донесе поблиски про-
писи за чувањето на службената и државната 
тајна. 

Член 34 

На определени работници на органите за вна-
трешни работи, кои не се овластени службени лица 
од член 17 од Основниот закон за внатрешни ра-
боти, им се издава посебна легитимација на работ-
ник за внатрешни работи. 

Работниците од став 1 на овој член можат да 
носат оружје ако тоа е определено во легитима-
цијата. 

Републичкиот секретар ќе пропише па кои ра-
ботници да им се издава посебната легитимација, 
како и образецот, рокот на важењето и начинот 
на вод,ењето на евиденцијата за таа легитимација. 

Член 35 

Старешината на органот за внатрешни работи 
е должен по барање на собранието и неговото ов-
ластено тело да дава известување и податоци и во 
случаи кога тие претставуваат службена тајна. 

Член 36 

Старешината на орган за внатрешни работи 
може на работникот да му го прекине односно од-
ложи користењето на годишниот одмор ако опре-
делени неодложни работи не би можел да ги из-
врши друг работник, 
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Работната заедница со овој општ акт опреде-
лува кои трошоци ќе му се признаат на работни-
кот во случај да морал да го прекине или одложи 
користењето на годишниот одмор. 

Работникот од став 1 на овој член има право 
да го продолжи користењето на одморот односно 
да го почне и во наредната година штом преста-
нат причините за прекин односно одлагање. 

Член 37 

Работник во службата за јавна безбедност мо-
же да се премести од орган за внатрешни работи 
на една општествено-политичка заедница во орган 
за внатрешни работи на друга општествено-поли-
тичка заедница по свое барање, или кога потре-
бите на службата тоа го изискуваат. 

Преместувањето од ставот 1 на овој член го 
врши старешината на органот за внатрешни ра-
боти од кој работникот се преместува, откако за 
тоа е добиена согласност од старешината на орга-
нот за внатрешни работи во кој работникот се пре-
местува. 

Работникот од став 1 на овој член може да 
биде преместен само на работно место кое одго-
вара на неговата стручна спрема. 

Член 38 

Републичкиот секретар може да премести ра-
ботник на служба за државна безбедност надвор 
од седиштето на Републичкиот секретаријат и об-
ратно, ако интересите на службата тоа го изиску-
ваат и ако работникот работи на работно место кое 
се пополнува без конкурс. 

Член 39 

На преместен работник по потреба на служба-
та, покрај патните и селидбените трошоци, му се 
исплатува и надоместок во висина на едномесеч-
ната аконтација на личниот доход. 

Ако работник од став 1 на овој член има по-
низок личен доход од просекот на личниот доход 
што го остварил во последните шест месеци непо-
средно пред преместувањето разлика му се на-
доместува. 

Член 40 

На преместен работник по потреба ,на службата 
кој издржува семејство, му припаѓа месечен на-
доместок за одвоен живот. 

Надоместокот за одвоен живот му припаѓа на 
работникот од денот на стапувањето на работа, па 
се додека не му се обезбеди стан. 

На работник на милицијата преместен по по-
треба на службата, кој нема семејство на издржу-
вање му се обезбедува, по правило, сместување во 
станицата на милицијата односно самостојното од-
деление на милицијата. 

Член 41 

Трошоците од чл. 39 и 40 од овој закон спо-
годбено се определуваат помеѓу Републичкиот се-
кретаријат и општинскиот орган за внатрешни ра-
боти од каде и во кој работникот се преместува. 

Член 42 

Работникот преместен по потреба на службата 
согласно чл. 37 и 38 од овој закон е должен да се 
јави на работа во рокот предвиден во решението 
за преместување. Тој рок не може да биде пократок 
од 7 дена од денот на разрешувањето од должност. 

Член 43 

На преместен работник, кој има право на на-
доместок за одвоен живот, органот за внатрешни 
работи е должен секој трет месец да му обезбеди 
седум дена платено отсуство, заради посета на по-
тесното семејство. Трошоците за превоз до местото 
во кое живее потесното семејство на работникот и 
назад паѓаат на товар на органот за внатрешни 
работи. 

Како потесно семејство во смисла на став 1 од 
овој член се сметаат брачниот другар и децата. 

Член 44 

За школување на лица за работа во службата 
за јавна безбедност може да се основа посебно учи-
лиште. 

Училиштето се основа со закон со кој се оп-
ределува рангот, траењето на школувањето и ус-
ловите за прием., 

3. Одговорност за повреда на работната 

должност 

а) Полесни повреди па работпата должност 

Член 45 
Како полесна повреда на работната должност 

се смета особено: немарното, несовесното или не-
прописното вршење или занемарување вршењето 
на работните должности или постапување спротив-
но на правилата и прописите на службата, кое пре-
дизвикало или можело да предизвика штетни по-
следици од помало значење, непрописно носење на 
униформа или оружје, како и други повреди на 
работните должности кои не предизвикале поголема 
материјална или друга штета. 

Член 46 

Постапката за утврдување на одговорност на 
работникот поради полесна повреда на работната 
должност може да се покрене и води во рок од 
30 дена од денот кога за повредата се разбрале, а 
најдоцна во рок од три месеци од денот кога е 
сторена повредата. 

Ако работникот на орган за внатрешни работи 
во рок од една година по правосилноста на реше-
нието со кое е изречена казната за полесна по-
вреда на работната должност не стори нова повре-
да на работната должност, изречената казна по 
службена должност се брише од евиденцијата. 

Член 47 

Постапката поради полесна повреда на работ-
ната должност се спроведува сообразно со одред-
бите на Законот за општата управна постапка 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 18/65), ако со овој 
или друг закон не е поинаку определено. 

б) Потешки повреди па работната должност 

Член 48 

Како потешка повреда на работната должност 
се смета: 

. 1. оддавање на службена и државна тајна; 
2. злоупотреба на Службената положба или пре-

чекорување на службеното овластување; 
3. одбивање извршуваше на работна задача и 

наредба издадена од страна на овластениот старе-
шина или раководител; -

4. омаловажување на наредбата што ја издал 
овластениот старешина или раководител; 
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5. самоволно напуштање на стражарско или 
позорникарско место или обезбедување на одре-
ден објект или лице; 

6. издавање или извршување на наред,ба со 
која очигледно се загрозува сигурноста на луѓето; 

7. непреземање или недоволно преземање на 
мерки потребни за сигурност на работниците или 
доверените предмети; 

8. недавање на податоци или давање на неточ-
ни податоци што според прописите им се даваат 
на овластени органи, организации и поединци; 

9. неукажување на стручна и друга помош, 
во рамките на своите должности и овластувања, на 
други работници на органите за внатрешни ра-
боти; 

10 непристојно однесување спрема странките 
или неукажување правна и друга помош, во рам-
ките на своите овластувања, на неука странка во 
остварувањето на нејзините законски права и прав-
ни интереси; 

11. неоправдан изостанок од службата повеќе 
од 3 дена; 

12. неоправдано задоцнување по повод преме-
стување по потреба на службата; 

13. однесување кое штети на угледот на орга-
ните за внатрешни работи; 

14. предизвикување на поголема имотна штета 
на работната заедница со намерно или несовесно 
вршење на својата службена должност; 

15. прибавување на лична и материјална ко-
рист во врска со вршењето на службените долж-
ности; 

16. послуга или овозможување на послуга на 
друго лице со пари или со други средства од вред-
ност, кои на работникот му се доверени во врше-
њето на работните должности; 

17. вршење на дејност која е во спротивност 
со службената должност или вршење на подолго-
трајни и редовни работи надвор од работниот од-
нос со кои се стопанисува без претходно одобрение 
од надлежниот старешина; 

18. извршување на какво и да било дејствие 
што претставува кривично дело против службената 
должност или извршување на прекршок во врше-
њето на службено дејствие; 

19. непридржување за пропишаните мерки за 
заштита при работа; 

20. друго дејствие односно пропуштање на деј-
ствие со кое се оневозможува или п о з н а т о отеж-
нува правилната работа на органот односно со кое 
се предизвикува поголема имотна или друга штета / 
на органот; 

21. повторување на повеќе од две полесни по-
вреди на работната должност. 

Член 49 

Работната заедница, во согласност со старе-
шината на органот, определува еден или повеќе ди-
сциплински обвинители. 

Дисциплинскиот обвинител подига и го заста-
пува дисциплинскиот обвинителен акт, како и из-
јавува жалба против одлуките на дисциплински-
от суд. 

Член 50 

Ако е повредата на работната должност сто-
рена во врска со оддавање на службена и држав-
на тајна, дисциплискиот суд ќе ја исклучи јав-
носта. 

Во случајот од став 1 на овој член работникот 
против кого се води постапката може да го брани 
само работник на орган за внатрешни работи од-
носно работник на службата за државна безбед-
ност — ако постапката се води против работник 
на таа служба. 

Член 51 

Барањето на покренување на дисциплинска по-
стапка му го поднесува на дисциплинскиот суд 
старешината на органот односно работникот кого 
тој ќе го овласти, а за работници на милицијата 
барањето може да го поднесе и командирот одно-
сно раководителот на посебната единица. 

Барање за покренување на дисциплинска по-
стапка против работник на општински орган за 
внатрешни работи може да поднесе и републич-
киот секретар ако надлежниот старешина не под-
несе барање за покренување на дисциплинска по-
стапка, а повредата на работната должност е из-
вршена во вршењето на работите од општ интерес 
за Републиката 

Рокот за застареност за покренување и водење 
на постапката не може да биде подолг од шест 
месеци од денот на сторената повреда, а рокот за 
извршување на изречената казна не може да биде 
подолг од 30 дена по правосилноста на од,луката 
со која е казната изречена 

Ако дејствието со кое е сторена повредата на 
работната должност повлекува кривична одговор-
ност, покренувањето и водењето на дисциплинска-
та постапка застарува за шест месеци од денот 
кога се разбрало за таа повреда и за сторителот, 
но постапката за повреда на работната должност 
не може да се вода по настанувањето на застаре-
носта на кривичното гонење. 

Член 52 

Казната исклучување од работната заедница ја 
изречува дисциплинскиот суд на органот 

Член 53 

Против одлуките за казните што ги донесува 
дисциплинскиот суд на општинскиот орган за вна-
трешни работи може да се поднесе жалба до Дис-
циплинскиот суд на Републичкиот секретаријат 

Член 54 

Ако работникот на орган за внатрешни работи 
во рок од две години по правосилноста на одлу-
ката со која е изречена казната за потешка по-
вреда на работната должност не стори нова повреда 
на работната должност по службена должност из-
речената казна се брише од евиденцијата. 

Член 55 

Постапката заради потешка повреда на работ-
ната должност се спроведува сообразно со одред-
бите од Законикот за кривичната постапка („Служ-
бе,н лист на СФРЈ" бр. 50/67), ако со овој или друг 
закон не е поинаку определено. 

Член 56 

Работникот на орган за внатрешни работи се 
оддалечува од органот со кој е во работен однос, 
ако против него е покрената кривична постапка за 
кривични дела наведени во1 член 31, став 1 од Ос-
новниот закон за внатрешни работи и член 28 од 
овој закон. 

Работникот на орган за внатрешни работи мо-
ж е да биде оддалечен од работното место на кое 
работи ако против него е покрената кривична по-
стапка или е покрената дисциплинска постапка за 
потешка повреда на работната должност, а би било 
штетно по интерес на службата и понатаму да ги 
врши работите од своето работно место. 

Отстранувањето од органот односно од работ-
ното место може да трае најдолго шест мецеси од^ 
носно до завршувањето на покрената кривична по-
стапка. 
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Решение за оддалечување од органот односно 
од работно место донесува старешината на органот. 

Против решението за оддалечување работникот 
може да поднесе жалба во рок од 15 дена до над-
лежниот првостепен дисциплински суд, чие реше-
ние е конечно. 

Поднесувањето на жалбата не го одлага из-
вршувањето на решението за оддалечуварБе од ор-
ганот односно од; работното место. 

VI. СРЕДСТВА ЗА РАБОТА 

Член 57 

Републиката обезбедува средства за: 
1. работа на службата за државна безбедност; 
2. вршење работите од контролата на патнич-

киот сообраќај на граничните премини за меѓуна-
родниот сообраќај (член 11 став 1 од Законот за 
премин на државната граница и движење на гра-
ничниот појас); 

3. вооружување на овластени службени лица 
(член 17 од Основниот закон за внатрешни работи), 
како и облека, обувки и посебна лична опрема на 
работниците на милицијата; 

4. вооружување и обучување, како и облека, 
обувки и лична опрема на воените обврзници (член 
52 став 1 од Законот за воената обврска — „Служ-
бен лист на СФРЈ" број 8/69); 

5. сите видови комуникациски врски што ги 
воведува Републичкиот секретаријат; 

6. работа на единица на милицијата за извр-
шување на определена задача (член 13); 

7. работа на училиштата за внатрешни работи; 
8. стручно оспособување и усовршување кога 

е тоа организирано од Републичкиот секретаријат; 
9. спровод на лица лишени од, слобода надвор 

од територијата на Републиката кога за тоа е 
надлежен органот за внатрешни работи и за при-
фат на с,трански државјани кои неовластено ја 
минале југословенската граница; 

10. утврдување на психофизичката способност 
и за здравствените мерки што ги презема Репуб-
личкиот секретаријат за овластените службени ли-
ца, како и за здравствената заштита на слушате-
лите на школи и курсеви организирани од Репуб-
личкиот секретаријат; 

11 надоместок за користење на опремата 
(член 60); 

12. други потреби определени со посебен закон. 

Член 58 

Републиката, покрај средствата од член 57 на 
овој закон, обезбедува и наменски средства за по-
кривање на трошоците сврзани со извршувањето 
на работи што произлегуваат од вонредните зада-
чи и од одредбите на чл. 39 и 40 од овој закон. 

Член 59 
Средствата од член 57 став 1 точ. 3, 4, 5, 6, 9 

и И од овој закон и средствата кои се обезбедуваат 
за посебна намена се утврдуваат во единствен 
износ и се водат на посебна сметка на Републич-
киот секретаријат. 

Средствата од став 1 на овој член не можат да 
се распределуваат, ниту да се ползуваат за врше-
ње на редовната дејност. 

Член 60 
Ако тоа го бараат интересите на јавниот поре-

док или одржувањето на јавниот ред и мир што 
се од посебно значење за Републиката, републич-
киот секретар може да им издаде налог на оп-
штинските органи за внатрешни работи привремено 
да му отстапат на користење на Републичкиот се-
кретаријат определена опрема додека за тоа по-
стои потреба. 

Републичкиот секретаријат обезбедува надоме-
сток за користење на опремата од став 1 на овој 
член. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 61 

Воените обврзници од член 52 став 2 од Зако-
нот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 8/69), кои се наоѓаат на воена вежба во еди-
ници на милицијата, во вршењето на работите на 
службата за јавна безбедност, се сметаат како ов-
ластени службени лица во смисла на член 17 од 
Основниот закон за внатрешни: работи. 

Член 62 

Се овластува републичкиот секретар да донесе 
прописи: за средствата и начинот на одржувањето 
на комуникациските врски меѓу Републичкиот се-
кретаријат и општинските органи за внатрешни 
работи; за статистиката и евиденцијата што се 
должни да ја водат општинските органи за внат-
решни работи и за начинот на известувањето за 
извршување на законите и другите сојузни и ре-
публички прописи од областа на внатрешните ра-
боти; за начинот на трошењето и контролата на 
располагањето на финансиските средства во оп-
штинските органи за внатрешни работи што' ги 
обезбедува Републиката за специјални издатоци и 
средствата за опрема за специјални намени; за 
планот за вршење настава во станицата и само-
стојното одделение на милицијата; за психофизич-
ките способности што треба да ги исполнува лице 
што се прима за работник во милицијата; за струч-
ната спрема што мораат да ја имаат работниците 
што вршат определени работи во органите за вна-
трешни работи и програмата и начинот на прове-
рувањето на стручната спрема на овластените 
службени лица (член 17 од Основниот закон за 
внатрешни работи); за внатрешниот ред и меѓу-
себните односи на работниците на милицијата; за 
времето на траењето на облеката, обувките и по-
себната лична опрема на работниците на 'органите 
за внатрешни работи; за материјалното работење 
со предметите на вооружувањето и посебната лич-
на опрема и ценовник на предметите за вооружу-
вање и посебната лична опрема 

Член 63 

Општините односно органите за внатрешни ра-
боти ќе ги усогласаат своите прописи односно оп-
штите акти со одредбите на овој закон во рок од 
шест месеци од денот на неговото влегување во 
сила 

Член 64 

Со денот на влегувањето на сила на овој закон 
престанува да важи став 2 на член 1 од Законот 
за самоуправувањето и работните односи во орга-
ните на управата („Службен весник на СРМ" бр. 
28/65). 

Член 65 

Со денот на влегувањето во сила на овој за-
кон престанува да важи Законот за службата за 
внатрешни работи, самоуправувањето на работните 
луѓе и средствата за работа во органите за внат-
решни работи („Службен весник на СРМ" бр. 4/66). 
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139. 
Врз основа на членот 18 од Законот за Репуб-

личкиот буџет за 1971 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 12/71), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НЕ-
СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ШТО ЌЕ СЕ ОСТВА-
РАТ ВО 1971 ГОДИНА ПО ОСНОВ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА 

МАЛО 

I. Од средствата за нестопански инвестиции 
што ќе се остварат во 1971 година по основ на ре-
публички данок на промет, им се доделува на: 

1) Републичката заедница на 
образованието 
— за адаптација и опремување на 

студентски домови 
2) Македонската академија на 

науките и уметностите 
— за изработка на проектот на 

новата зграда — — — — — 
3) Радио-телевизија — Скопје 

— за учество во реализацијата на 
дел од инвестиционата програ-
ма — — — — — — — — 

- - - 3.000.000 динари 

700.000 динари 

1.000.000 динари 
4) Републичкиот штаб за на-

родна одбрана 
— за разни потреби на општона 

родната одбрана 
5) Републичкиот секретаријат 

за внатрешни работи 
— за адаптација и проширување 

на училиштето за милиционе-
ри и други потреби — - — 
6) Републичкиот секретаријат 

за финансии 
— за отплата на ануитети за зе-

мени кредити за нестопански 
инвестиции — — — — — 
7) Собранието на СР Македо-

нија 
— за опрема на техниката за ум-

ножување и други нестопански 
инвестиции — — — — — 
8) Централниот комитет на Со-

јузот на комунистите на Македо-
нија 
— за опрема и други инвестиции 600.000 динари 

9) Болницата за нервни и ду-
шевни болести „Бардовци" 
— за учество во изградбата на 

простории за сместување - 2.000.000 динари 
10) Собрание на општината — 

Дебар 
— за учество во опремувањето 

на општествениот дом „Скопје" 500.000 динари 
II. Износите на средствата од претходната точ-

ка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за 
финансии, според динамиката на приливот на 
средствата. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр 12-1020/1 
7 јуни 1971 година 

Скопје 

140. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката за начинот 

на формирањето на цените, односно тарифите на 
задолжително осигурување на моторните возила 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 17/71), Извршниот со-
вет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СО-
ГЛАСНОСТ ЗА МЕНУВАЊЕ ЦЕНИ, ОДНОСНО ТА-
РИФИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МОТОРНИ ВОЗИЛА 

1. Се определува Републичкиот завод за цени да 
дава согласност за менување цени, односно тари-
фи за задолжително осигурување на моторните 
возила. 

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

Бр. 12-1196/1 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

- — - 1.500.000 динари 

4.000.000 динари 

4.000.000 динари 

400.000 динари 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

141. 
Врз основа на член 92 и 94 став 1 во врска со 

член 91 од Законот за здравството, Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, Заедницата 
на здравствените работни организации на СР Ма-
кедонија, Собранието на Републичката заедница на 
социјално осигурување на работниците, Собранието 
на Републичката заедница за здравствено осигу-
рување на земјоделците, овластена од комуналните 
заедници за здравствено осигурување на земјодел-
ците и Синдикатот на работниците од општестве-
ните дејности на Македонија го склучуваат след-
ниов 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОДНОСИ МЕ-
ЃУ ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ВО ВРСКА СО ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој договор се определуваат основите за 
склучување договори меѓу здравствените работни 
организации и заедниците за здравствено осигуру-
вање на работниците и земјоделците, општествено-
политичките заедници, работните и други органи-
зации во врска со обезбедувањето и плаќањето на 
здравствената заштита, елементите, критериумите 
и мерилата за утврдување на цените на здравстве-
ните услуги и основните начела за планирање и 
програмирање на здравствената заштита. 

Член 2 

Односите меѓу здравствените работни органи-
зации и заедниците за здравствено осигурување и 
другите корисници на здравствените услуги во по-
глед на нивните права и обврски за обезбедување 
и плаќање на здравствената заштита се регули-
раат со посебни меѓусебни договори врз рамноправ-
на основа. 
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Како основа за договарањето од претходниот 
став служат: 

— овој Општествен договор и 
— општинската програма за здравствена зашти-

та на населението, односно програмите и плановите 
за здравствена заштита на заедниците на здрав-
ственото осигурување на општината, на работните 
и други организации и на здравствените работни 
организации, што се содржани во таа програма. 

Програмите и плановите на договорните стран-
ки меѓусебно треба да бидат усогласени и сообра-
зени со Републичката програма за здравствена за-
штита на населението. 

Член 3 

Со програмите и плановите за здравствена за-
штита треба да се подобри квалитетот на здрав-
ствената заштита со насочување кон јакнење на 
активниот метод, односно превентивата, вклучу-
вајќи ги и двете републички акциони програми за 
намалување на високота смртност на доенчињата 
и малите деца и за подобрување на хигиенско-
епидемиолошката состојба. 

Програмите за здравствена заштита треба да 
бидат усогласени со материјалните можности на 
подрачјето. 

При програмирањето на здравствената заштита 
за договорната година, нејзиниот обем во однос на 
претходната година може да се зголемува во сраз-
мера со порастот на бројот на осигурените лица на 
подрачјето. 

Член 4 

Со цел да се зголеми рационалноста на потро-
шувачката во стационарните здравствени работни 
организации, обемот на услугите во нив треба да 
се усогласи со постигнатото ниво, при што треба 
да се настојува порастот на бројот на лекуваните 
случаи да се компензира со соодветно намалување 
на просечниот број болнички денови. 

Во овој вид здравствена заштита треба да се 
води сметка за преструктуирањето на болничкиот 
постелен фонд, што произлегува од сегашните по-
треби. како и од неопходноста за забрзување на 
интеграционите движења и функционалното повр-
зување на здравствените работни организации. 

Член 5 
При програмирањето и договарањето на здрав-

ствената заштита треба да се води сметка за мер-
ките за стабилизација утврдени од страна на Фе-
дерацијата и другите општествено-политички за-
едници. 

П. ДОГОВОРНИ ОДНОСИ 

Член 6 

Со договорите што ги склучуваат здравствени-
те работни организации со заедниците за здрав-
ствено осигурување и другите корисници на здрав-
ствени услуги особено се утврдуваат: 

— предметот на договорот, 
— видовите, обемот и квалитетот на здравстве-

ните услуги, 
— цените на здравствените услуги, 
— начинот на пресметувањето и плаќањето на^ 

здравствената заштита, односно услуги и 
— другите заемни права и обврски. 

Член 7 
Општинските собранија склучуваат посебни до-

говори со здравствените работни организации за 
задачите што произлегуваат од програмата што ја 
донесува собранието за превентивната заштита и 
за здравствената заштита на социјално неосигуре-
ните и материјално необезбедените лица и за тоа 
обезбедуваат потребни средства. 

Член 8 

Формите на меѓусебното договарање и начинот 
на искажувањето и пресметувањето на здравстве-
ната заштита, односно услугите, договорно се утвр-
дуваат меѓу здравствените работни организации и 
корисниците на здравствените услуги. 

Член 9 

Цените на здравствените услуги ги формираат 
здравствените работни организации врз основа на 
елементите, критериумите и мерилата утврдени со 
овој договор и ги предлагаат за меѓусебно догова-
рање. 

Цените утврдени со договорите меѓу одделните 
заедници на здравственото осигурување и здрав-
ствените работни организации од подрачјето на за-
едницата се применуваат за наплата на услугите 
извршени и на осигурените лица од другите заед-
ници на здравственото осигурување во Социјали-
стичка Република Македонија. 

За извршените услуги на неосигурени лица, за 
кои општината не обезбедува средства за здрав-
ствена заштита како и за други корисници на кои-
што не се однесува овој договор, можат да се утвр-
дат повисоки цени на здравствените услуги и тоа 
најмногу до 30% над цените што важат за осигу-
рениците од подрачјето на заедницата. 

Член 10 

Во случај здравствената заштита да се изврши 
над договорениот обем, посебна стручна комисија 
составена од претставници на двете договорни 
странки оценува дали зголемувањето на обемот на 
услугите настанало од објективни или субјективни 
причини. 

За зголемувањето на обемот на здравствената 
заштита што настанало од субјективни причини 
не се признава надоместок, а за зголемувањето што 
настанало од објективни причини надоместокот се 
утврдува договорно. 

Зголемувањето, односно намалувањето на обе-
мот на извршените услуги до 5% се смета како 
нормално извршување. 

Со меѓусебните договори за здравствена заш-
тита можат да се предвидат услови со кои ќе се 
стимулира намалувањето на неоправданото бол-
ничко лекување и заболувањето воопшто. 

Член И 

Со меѓусебните договори треба да се предвиди 
,и обезбеди право на меѓусебна контрола на дого-
ворните странки во однос на извршувањето на до-
говорните обврски, спроведување на програмата за 
здравствена заштита, квалитетот на здравствената 
заштита, односот спрема осигурените лица, оства-
рувањето на приходите и расходите на фондовите 
за здравствено осигурување, движењето на бројот 
на осигурените лица, односно корисниците на 
здравствена заштита и друго. 

Член 12 

Споровите меѓу здравствените работни органи-
зации и заедниците на здравственото осигурување 
по одделни прашања при склучувањето на догово-
рите за обезбедувањето здравствена заштита на 
осигурените лица ги решава надлежниот арбитра-
жен совет. 

Во решавањето на споровите арбитражниот со-
вет треба да води сметка и за финансиската со-
стојба во здравството и здравственото осигурување 
и за нејзиното усогласување со програмата за 
здравствена заштита. 
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Член 13 

Договорите што ги склучуваат здравствените 
работни организации и заедниците на здравствено-
то осигурување за спроведување и финансирање на 
здравствената заштита се склучуваат до крајот на 
месец февруари од договорната година. 

Член 14 

До склучувањето на договорите, надоместокот 
за здравствената заштита извршена од здравстве-
ните работни организации ќе се плаќа во вид на 
аконтации според формите договорени во мина-
тата година. 

Член 15 

Договорите што ги склучуваат здравствените 
работни организации со заедниците на здравстве-
ното осигурување и другите корисници на здрав-
ствена заштита се објавуваат на погоден начин 
за да им бидат достапни на заедниците за здрав-
ствено осигурување, на здравствените работни ор-
ганизации и на општините во Републиката. 

III. УТВРДУВАЊЕ ЕЛЕМЕНТИ, КРИТЕРИУМИ 
И МЕРИЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Член 16 

Цените на здравствените услуги се формираат 
според следниве елементи: 

1. материјални трошоци, 
2. амортизација, 
3. лични доходи, 
4 законски и договорни обврски и средства за 

резервен фонд, 
5. средства за стручно усовршување и 
6 средства за проширување на материјалната 

основа на трудот. 

Член 17 

Материјалните трошоци, како калкулативен 
елемент во цената на здравствените услуги, во до-
говорната година се утврдуваат според материјал-
ните трошоци на секоја здравствена работна орга-
низација утврдени со завршната сметка за прет-
ходната година, зголемени со процентот на плани-
раниот пораст на цените на мало во Социјалистич-
ка Република Македонија во договорната година. 

Со цел поизразито да се рационализира оства-
рувањето на поодделните видови трошоци и да се 
стимулира подобрувањето на исхраната, лабора-
ториските услуги и рационалното трошење лекови, 
потребно е порастот на овие видови трошоци во 
договорната година да се диференцира од другите 
трошоци, со тоа што општиот пораст на матери-
јалните трошоци треба да се движи во рамките 
на утврдените мерила во претходниот став. 

Основаноста на поодделните калкулативни ма-
теријални трошоци заеднички ја оценуваат договор-
ните странки. 

Член 18 

Амортизацијата како Калкулативен елемент во 
цената на здравствените услуги се пресметува спо-
ред пропишаните минимални стапки, со можност 
за нивно договорно зголемување до 20%. 

Над минималните стапки амортизацијата може 
да се договара со здравствените работни организа-
ции кои имаат отпишана опрема над републичкиот 
просек на истрошеноста, како и на оние што во 
претходната година целосно го искористиле амор-
тизациониот фонд за обновување на опремата. 

Член 19 

Утврдувањето на личните доходи на работни-
ците во здравствените работни организации како 
калкулативен елемент им се препушта на самите 
договорни страни кои треба да водат сметка за 
специфичноста на подрачјето на кое се наоѓа 
здравствената работна организација, за видот, ус-
ловите и тежината на работата на работниците во 
здравствената работна организација, за движењето 
на личните доходи во стопанството по квалифика-
ционата структура и за политиката на движењето 
на личните доходи утврдена во Републиката. 

Член 20 

Калкулативниот износ на личните доходи за 
приправниците, дежурствата, продолжената работа 
и слично се определуваат спогодбено од договор-
ните странки. 

Член 21 

Бројот на здравствените и други работници во 
здравствените работни организации, што служи 
како основа за утврдување на личните доходи како 
калкулативен елемент во цената на здравствените 
услуги, се утврдува со договорот склучен меѓу 
здравствената работна организација и организа-
циите на социјалното осигурување и другите ко-
рисници на здравствената заштита. 

Член 22 

Законските обврски се калкулираат во цената 
на здравствените услуги според законските пропи-
си што важат на денот на договарањето. 

Член 23 

Договорните обврски се калкулираат во цената 
на здравствените услуги во височина на преземе-
ните обврски до денот на склучување на догово-
рите, и тоа за: 

— каматата на кредитите за обртни средства 
и за инвестиции со рок на отплата над 
десет години, 

— провизијата и други надоместоци за бан-
карски услуги, 

— премиите во осигурувањето и 
—- придонесите и членарините. 

Договорните страни можат да се договорат кре-
дитите и каматите да бидат и за покуси рокови. 

Член 24 

Средствата за резервниот фонд се калкулираат 
во цената на здравствените услуги во височина од 
2% до колку со закон не е поинаку определено. 

Член 25 

Средствата за стручно усовршување на кадри-
те се калкулираат во цената на здравствените ус-
луги согласно со обврската за стручното усовр-
шување, утврдена со Законот за здравството, како 
и врз основа на заеднички утврдена програма од 
договорните странки за стручно усовршување на 
кадри на одделни здравствени работни организации. 

Член 26 

Средствата за проширување на материјалната 
основа на трудот на здравствените работни орга-
низации во цената на здравствените услуги, во 
смисла на член 39 став 4 од Законот за здравство-
то, се калкулираат во височина од 2% од доходот 
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на амбулантно-поликлиничките здравствени работни 
организации, 4% од доходот на стационарните 
здравствени организации и 3% од доходот на ме-
дицинските центри. 

До колку со стапките предвидени во претход-
ниот став не се обезбедуваат доволно средства за 
отплата на пристигнатите ануитети, здравствените 
работни организации со заедниците на здравстве-
ното осигурување, општествено-политичките заед-
ници и другите корисници на здравствените услу-
ги можат да се договараат за начинот на обезбе-
дување средства за отплата на кредитите. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 

Во однос на распределбата на доходот и лич-
ните доходи во здравствените работни организа-
ции ќе се применуваат прописите и мерките што 
ќе бидат донесени за оваа цел. 

При распределбата на доходот здравствените 
работни организации задолжително издвојуваат дел 
од доходот во деловниот фонд, резервниот фонд, 
како и во фондот за заедничка потрошувачка, на-
менети за стручно усовршување во височина опре-
делена со меѓусебните договори за таа цел. 

Член 28 

За следење на спроведувањето на општествениот 
договор, како и за толкување на неговите одредби, 
учесниците во општественото договарање форми-
раат заедничка комисија од пет члена. 

Член 29 

Овој договор влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Член 30 

За 1971 година договорите ќе се склучат во рок 
од 30 дена од објавувањето на Општествениот до-
говор. 

Веќе склучените договори остануваат во сила. 

Бр. 12-1468/1 
17 јуни 1971 година 

Скопје 

За Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, 

д-р Љупчо Гроздев, с. р. 

Претседател на Собранието на Ре-
публичката заедница на здравстве-
ното осигурување на работниците, 

Мара Минанева, с ,р. 

Претседател на Собранието на Ре-
публичката заедница на здравстве-
ното осигурување на земјоделците, 

Акиф Ферати, с. р. 

Претседател на Заедницата на здрав-
ствените установи на СР Македонија, 

д-р Горѓи Камчевски, с. р. 

Претседател на Републичкиот одбор 
на Синдикатот на работниците од оп-
штествените дејности на Македонија, 

Ацо Спасовски, с. р 

142. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за дополнување на Пра-
вилникот за распределба на личниот доход, доне-
сена на 23 октомври 1968 година од работничкиот 
совет на Крзнарската индустрија „Димко Митрев" 
во Титов Велес, по одржаната јавна расправа на 
27 мај 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ одредбите на точка 1 и 2 
на Одлуката за дополнување на Правилникот за 
распределба на личниот доход бр. 198 од 20 ок-
томври 1966 година, што ја донесе работничкиот 
совет на Крзнарската индустрија „Димко Митрев" 
во Титов Велес на седницата од 23 октомври 1968 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Крзнарската индустрија „Дим-
ко Митрев" во Титов Велес, на начин утврден со 
статутот за објавување на општите акти. 

3. Јавниот обвинител на СР Македонија му под-
несе на овој Суд предлог за оценување уставноста 
и законитоста на одлуката на работничкиот совет 
на Крзнарската индустрија „Димко Митрев" во Ти-
тов Велес од 23 октомври 1968 година за дополну-
вање на Правилникот за распределба на личниот 
доход. 

По одржаната јавна расправа на 27 мај 1971 
година Судот утврди: 

Работничкиот совет на Крзнарската индустрија 
(порано: Ќурчиско крзнарско претпријатие) „Дим-
ко Митрев во Титов Велес на својата седница на 
23 октомври 1968 година донесе одлука за допол-
нување на Правилникот за распределба на лич-
ниот доход бр. 198 од 20 октомври 1966 година. Во 
точката 1 на оваа одлука е определено доколку 
работникот во текот на годината неоправдано от-
суствувал 1 работен ден, неговото учество во рас-
пределбата на средствата за личен доход по за-
вршната сметка се намалува за 25%, доколку от-
суствувал два работни дена ова намалување изне-
сува 50%, а пак доколку неоправдано отсуствувал 
од работа 3 или повеќе работни дена потполно се 
исклучува од учеството во распределбата на сред-
ствата за личен доход по завршната сметка. Во 
точката 2 на одлуката е определено дека, освен 
смалувањето и исклучувањето на учеството во ра-
спределбата на личниот доход по завршната смет-
ка, при исплатата на месечниот износ на личен 
доход на работникот му се намалува овој износ за 
секој неоправдан работен ден во износ од по 1.000 
ст. динари ако е работникот распореден во I група, 
800 ст. динари ако е распореден во И група, 700 
ст. динари ако е распореден во Ш група или 600 
ст. динари ако е распореден во IV група. На јав-
ната расправа претставникот на Крзнарската ин-
дустрија „Димко Митрев" во Титов Велес изнесе 
дека покрај неисплатувањето на аконтацијата на 
работникот за денот што неоправдано отсуствувал 
од работа, се применуваат и одредбите од точка 2 
и од точка 1 од оваа одлука. 

4. При разгледувањето на одлуката Уставниот 
суд на Македонија констатира дека со одредбите 
на точките 1 и 2 на означената одлука се ограни-
чува правото на работникот да учествува во рас-
пределбата на средствата за личен доход за вре-
мето за кое тој бил на работа и придонесувал да 
се остварат тие средства. 

Уставот на СР Македонија во член 15 пропи-
шува дека распределбата на средствата за личен 
доход се врши според резултатите на трудот на 
работникот, според резултатите, на работењето на 
работната единица и на работната организација 
како целина. 

Оценувајќи ја согласноста на одредбите на точ-
ките 1 и 2 од означената одлука со одредбата нѕ 
член 15 од Уставот на СР Македонија, УстаВниог 
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суд на Македонија застана на становиште дека се-
кое ограничување на правото на работникот да уче-
ствува во распределбата на средствата за личен 
доход, кое не се заснива на утврдените основи и 
мерила за оценувањето на придонесот на работни-
кот, му е спротивно на начелото за распределба 
според трудот, пропишано во оваа уставна одредба. 

При донесувањето на оваа одлука Уставниот суд 
ги имаше предвид истакнатите проблеми од стра-
на на работната организација во врска со честите 
неоправдани изостанувања од работа, но смета де-
ка тие не може да се решаваат на начинот про-
пишан во укинатите одредби на означената одлу-
ка. На работната организација, за решавање на 
овие проблеми и стојат на располагање други 
средства пропишани' со закон. 

У. бр. 11/71 
26 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за внатрешни ра-
боти, објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 
17/71, се поткраднале грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Во член 3, став 1, точка 46, ред 2 наместо 
зборот „материјали", треба да стои зборот „мате-
рии". 

2. Во член 5, ред 2 по зборот „врши" е испуш-
тен сврзникот „и". 

3. Во член 10, точка 10 и 11 наместо зборовите 
„органите за внатрешни работи на општините" тре-
ба да стои „општинските органи за внатрешни ра-
боти". 

4. Во член 11 да се брише ред 1. 
5. Член 21 се брише, а член 24 од Законот ста-

нува став 3 на член 20 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за внатрешни работи. 

6. Во член 23, став 2, ред 5 наместо зборовите 
„на став 1 од" се заменуваат со зборовите „од став 
1 на". 

7. Во член 26 односно во новиот член 28а на-
место зборот „издадена" треба да стои зборот „из-
дадени". 

8. Во член 33 односно во новиот член 34а, ред 
6 да се изостави зборот „не". 

9. Во член 34, ред 1 наместо бројот „33" треба 
да стои бројот „35"; а во став 3, точка 4а, став 4 
точка 6а и 6в во првите редови во почетокот на 
точките да се изостават зборовите „за". 

10. Во член 38, ред 4 пред зборовите „се нао-
ѓаат" е испуштен зборот „кои". 

Број 03-2310 
25 јуни 1971 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за распо-
редот на девизите утврдени за потребите на Со-
цијалистичка Република Македонија за 1971 годи-
на, објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
17/71, се поткраднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ 
УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1971 
ГОДИНА 

— Во реден број „29" Републичка геодетска 
управа — стоковни плаќања" наместо износот 
„20.000" треба да стои износот „30.000". 

Бр. 03-2309 
25 јуни 1971 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на Гулицовска Катица, ул. „Иве 
Паликуќа" бр. 22 — Ѓорче Петров, против туже-
ниот Здравко Гулицовски, со непознато место на 
живеење, за развод на брак, вредност на спорот 
2.000,00 динари. 

Се поканува тужениот Здравко Гулицовски, од 
татко Бошко, во рок од 30 дена да јави во судот 
или да ја достави својата точна адреса. Ако тоа не 
го стори судот ќе му одреди времен старател со-
гласно со членот 77 од ЗПП кој ќе го застапува до 
правосилното окончување на бракоразводниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1368 од 3. 
VI. 1971 година. (50) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Павлина Лозналиева од Радовиш поднесе до 
овој суд тужба за развод на брак против Никола 
Лозналиев од Радовиш, сега во неизвесност. 

Како адресата и местожителството на тужениот 
не се познати, се повикува во рок од еден месец од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ", да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противно, судот, по службена должност го опре-
делува за застапник Ванчо Андонов, од Штип. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 235/71. (51) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 379, 
страна 561, книга П е запишано следното: Над 
Заводот за трансфузија на крв на СРМ — Скопје 
се отвора редовна ликвидација, согласно со Зако-
нот за укинување на Заводот („Службен весник 
на СРМ" бр. 11/71). 

Со решението на Извршниот совет на СРМ — 
Скопје бр. 15-796/1 од 1. IV. 1971 година за чле-
нови на комисијата за ликвидација на Заводот за 
трансфузија на крв на СРМ — Скопје се имену-
ваат: а) за претседател: Вите Исјановски, репуб-
лички секретар за труд; в) за членови: проф. д-р 
Ванчо Ковачев, продекан на Медицинскиот факул-
тет, д-р Видое Стефановски, пом. на републич-
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киот секретар за народно здравје, д-р Драган Ива-
нов, лекар, Новак Марковски и Благоја Бундалев-
ски, кои Заводот ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на своето овласту-
вање. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Потпишувањето е поединечно. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 

48 од 28. V. 1971 година. (1088) 

Окружниот стопански суд во Скопје донесе 
решение Л. бр. 8/59 од 6. IV. 1971 година со кое е 
завршена постапката за присилна ликвидација на 
Земјоделското стопанство „Шамак", село Петровец, 
Скопско. Со тоа стопанството да биде избришано 
од регистарот на стопанските организации при су-
дот, во смисла на членовите 4, 59, 78 и 79 од Уред-
бата за престанок на претпријатијата и дуќаните 
и во врска со член 183 од Законот за присилно 
поравнување и стечај. 

За исплата на пријавените доверители и оние 
што се признати како такви нема средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (748) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 560, страна 279, книга Ш е запишана под 
фирма: „Пољопромет" — претпријатие за промет, 
ускладиштување, производство и преработувачка 
на земјоделско-прехранбени производи — Ријека 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Валандово, ул. „Маршал Тито" бр. 
19. Предмет на работењето на организацијата е 
промет на големо со овошје и зеленчук; промет со 
вештачки ѓубрива; производство и кооперација со 
индивидуалните производители на овошје и зе-
ленчук, ориз, свилена буба и памук во сурова 
состојба. 

Раководител на организацијата е Костадин Ла-
зовски. 

Организацијата е основана од Претпријатието 
„Пољопромет" — Ријека, со одлуката бр. 5882 од 
23. IX. 1970 година на работничкиот совет. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 123 од 24. П. 1971 година. (459) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1403, страна 501, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за меѓународна шпедиција 
;,Транскоп" — Скопје, ул. „256" бб. — Организација 
на здружен труд без својство на правно лице -
Испостава — Гевгелија, ул. „Борис Кидрич" бб. 
Предмет на работењето на испоставата е посреду-
вање или царинење на стоки и вршење на сите 
манипулации околу царинењето; осигурување и 
ускладиштување на стоки; изоставување на тран-
спортни документи и други документи што се во 
врска со' основната дејност. 

Испоставата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието за меѓународна шпедиција 
„Скопје" — Скопје, со одлуката бр. 5 од 23. ХП. 
1970 година од одржаната седница на 23. ХП. 1970 
година. 

Испоставата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Мелков Ристо, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 983/70. (460) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 321, книга VI е запишана под 

фирма: Работна организација „Жито-Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Продавница 
во Дебар, ул. „Братство единство". Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на сите ви-
дови колонијални и прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација „Жито-Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката бр. 
376 од 19. П. 1969 година, од одржаната седница 
на 5. VI. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Ѓузех Меџит. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 499/69 од 24. П. 1970 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 878, страна 1321, книга V е запишана под 
фирма: Занаетчиско метално трговско и услужно 
претпријатие „26 јули" — Скопје — Продавница во 
Куманово, ул. „Моша Пијаде" бр. 4. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на желе-
зарска стока, бои и лакови; продажба на мотор-
ни возила од сите видови, резервни делови за 
истите и водоинсталатерски материјали. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет ,на Занаетчиското метално трговско и услужно 
претпријатие „26 јули" — Скопје, со одлуката бр. 
3996/1 од 8. V. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Секуловска 
Дафинка. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1044/68 од 25. П. 1971 година. (462) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 418, страна 203, книга Ш е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Повар-
дарие" — Неготино — Орга,низација на здружен 
труд без својство на правно лице — Продавница 
број 4 во Неготино, ул. „Маршал Тито" бр. 127. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
на мало со зеленчук, млечни производи, сувомесни 
производи, овошје, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, конзерви и зачини. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „По-
вардарие" — Неготино, со одлуката од одржаната 
седница на 25. X. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Лазова Мари,н 
Милица, 

Прод,авницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 434/69 од 24. П. 1971 година. (463) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 564, книга VI е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" — увоз-извоз — Скопје 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница со самопослужување 
во Скопје, населба „Шуто Оризари" бб. Предмет на 
работењето на прод,авницата е продажба на мало 
на сите видови колонијално-прехранбени и индус-
триски стоки, како и стоки потребни за домаќин-
ството. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Центроколонијал" — увоз-извоз — Скопје, со 
одлуката од одржаната седница на 21. V. 1968 
година. 

Раководител на продавницата е Перчинков Ди-
мо Момчило. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето'. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф-л. 
бр. 154/69 од 24. П. 1971 година. (464) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 587, книга VI е запишана под 
фирма: Земјодјелско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Продавница 
број 18 во Скопје, населба Маџари П пазарче. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на месо и месни производи и живина. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Ладилник" — увоз-извоз 
- Скопје, со решението бр. 0201—2260 од 18. VI. 
1969 година, од одржаната седница на 18. VI. 1969 
година. 

Раководител на продавницата е Ивановски 
Стево. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
583/69 од 25. П. 1971 година. (463) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие „Стокопромет" експорт-им-
порт — Скопје — Деловна единица за стопанису-
вање со станбени и други згради — Скопје. Пред-
на работењето на деловната единица е стопанису-
вање со станбени и др. згради, сопственост на прет-
пријатието. 

Деловната е основана од работничкиот совет на 
Претпријатието „Стокопромет" — Скопје, со одлу-
ката од одржаната седница на 21. V. 1970 година. 

Раководител на деловницата е Ивановски Ата-
нас. 

Деловницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 987/70 од 10. Ш. 1971 година. (513) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1428, страна 611, книга VI е запишано под 
фирма: „Технопромет" експорт-импорт —- Београд, 
Организација на здружен труд — Претставништво 
во Скопје, ул. „256" (VIII колосек). Предмет на ра-
ботењето на претставништвото е: 

— обавување на трговска дејност, на големо и 
мало, во име и за сметка па матичното претприја-
тие, во рамките на целокупно регистрираниот пред-
мет на работа на претпријатието „Технопромет" и 
тоа: обавување на трговските дејности на големо 
и мало со следните струки: 

— руди, метали и легури, 
— техничка стока за снабдување на производ-

ните претпријатија и занаетчиството како, маши-
ни, уреди за техничка желез,на и метална стока, 
огноотпорни материјали и неметали, резервни де-
лови, утензилии т/г прибор, електротехнички мате-
ријал, алати, прибор и опрема за занаетчиството, 

—- индустриски постројки, строеви, метални 
конструкции и резервни делови;, 

— проески постројки, конструкции и делови, 
— санитарни и инсталациони материјали, 
— моторни возила, резервни делови и прибор, 
— железарска и метална стока, велосипеди, ма-

шини за шиење и прибор, 
— електротехнички материјали, 
— земјоделски машини и алати, 
— град,ежен материјал, 
— производи од гума, каучук и пластични 

маси, 
— огревно дрво и јаглен, 

— отпадоци (само отпадоц,и и одливи од желе-
зо и метали и пепел и згура од обоени метали), 
како и трговски дејности од следните гранки: 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 128, 129 и 139. 

Претставништвото е основано од „Технопромет" 
експорт-импорт — Београд, со одлуката на работ-
ничкиот совет за пререгистрација на претставниш-
твото „Металотехна" — Скопје од 3. XI. 1970 го-
дина. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Пеев Звонимир, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето!. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните Претставништвото „Метал отехна" -
Скопје поради пререгистрација на работничкиот 
совет од 3. XI. 1970 година од рег. бр. 1259, страна 
1519, книга V. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 950/70 од 9. Ш. 1971 година. (514) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 250, страна 267, книга П е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Тигар" — Крива Паланка — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница во Скопје, ул. „Белградска" бр. 62. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет, на 
мало, со сите видови на галантериска и трикотаж-
па стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Тигар" — Крива Паланка, со одлуката бр. 
07-754/1 од 14. V. 1968 година од одржаната сед-
ница на 24. X. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Петрушевски 
Анте. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 956/8: од 8. Ш. 1971 година. (515; 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени: документи: 
Свидетелство за завршен испит за стручно до-

макинско училиште — Прилеп на име Вера И. 
Ристеска, ул. „Савка Манеска" бр. 14, Прилеп. (430) 

Здравствена легитимација на име Слободанка 
Николова, с. Раштани, Т. Велес. (431) 

Уверение бр. 1866, за стручна способност за 
обавување бурекџиска дејност на име Џезаир Ме-
мети, с. Дол. Палчиште, Тетово-, (434) 

Здравствена легитимација на име Шахе Усеи-
ни, с. Бродец, Тетово. (435) 

Работна книшка бр. 9628 на име Јордан Петров, 
ул. „Цветан Арсов" бр. 22, Т. Велес. (436) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
2887/767, издадена од ЗСО — Тетово на име Рамис 
Јахија, с. Палатица, Тетово. (437) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Тетово на име Ремзи Р. Шаини, с. Ка -
мењане, Тетово. (438) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Тетово на име Исмаил Шаини, с. Бо-
говиње, Тетово. (439) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Тетово на име Зија Изаири, с. Каме-
њане, Тетово. (440) 

Ученичка книшка од УШ одделение, издадено 
од Осумгодишно^ училиште „Г. Делчев" — с. Стен-
че на име Анча Китаноска, с. Стенче, Тетово. (441) 

Здравствена легитимација на име Саит Сади-
ку, с. Дол. Бањица, Гостивар. (442) 

Здравствена легитимација на име Марија Б. 
Велева, ул. „Дим. Влахов" бр. 70, Битола. (444) 
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Здравствена легитимација на име Коца Недел-
ковска, с. Кременица, Битола. (445) 

Ученичка книшка за УП одделение на име Ад-
нар Аџиовски, с. Џепиште, Дебар. (446) 

Диплома од индустриско училиште на име Ра-
де Бојоски, с. Печково, Гостивар. (447) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Зекман Копановски, ул. „Љубојно" 
бр. 23, Битола. (443) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Менка Иломаноска, ул. „Ленин" бр. 
185, Прилеп. (449) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „11 октомври" на име Верка 
Бечкова, ул. „Ленин" бр. 231, Прилеп. (451) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фаридин Абази, с. Боговиње, Тетово. (452) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Насир Абази, с. Боговиње, Тетово. (453) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Накије Абази, с. Боговиње, Тетово. (454) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Селвија Усеини, с. Желино, Тетово. (455) 

Свидетелство за завршено I клас, издадено од 
ХТТУ — Т. Велес на име Анка Ризова, ул. „Егеј-
ска" бр. 6, Кавадарци. (456) 

Ученичка книшка од П одделение на име Васил 
Ристевски, ул. „Елпида Караманди" бр. 50, Би-
тола. (457) 

Диплома за завршено средно медицинско учи-
лиште во Битола на име Љубица Милевска, ул. 
„Цар Самоил" бр. 105, Битола. (458) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Основното училиште „Кочо Рацин" — При-
леп на име Снежана Тасеска, ул. „Цена Џиноро-
зот", бр. 18, Прилеп. (459) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Жарко Василески, ул. „Раде Ива-
новски" бр. 47а, Прилеп. (460) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училште „Јоаким Крчоски" — 
с. Манастирец на име Велика Спиркоска, ул. „Ор-
де Чопела" бр. 72, Прилеп. (461) 

Уверение бр. 48 за квалификуван ѕидар, из-
дадено од Заводот за запоелување на работници 
— Прилеп на име Божо Новески, с. Лажани, При-
леп. (462) 

Возачка дозвола бр. 950, издадена од ОВР — 
Тетово на име Сејфула Мемедали, ул. „Димо Гав-
р о в и Ќора" бр. 43, Тетово. (461) 

Оружен лист на име Џеват Истрефи, с, Ве-
лешта, Струга, (465) 

Здравствени легитимации на име Манде, Пе-
тар и Анкица Кокотаниќ, „Геотехника" — Дебар. 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бекир И. Идризи, с. Порој, Тетово. (467) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Страшо Пинџур" — с. М. 
Којнари на име Лепа Настеска, с. М. Којнари, При-
леп. (469) 

Здравствена легитимација на име Никола Бо-
цев, ул. „Љ. Весов" бр. 53, Т. Велес. (470) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Зоран Миновски, Скопје. (471) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сакип Есад, Скопје. (472) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Исмаил Иљази, Скопје. (473) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение 
на име Јордан Ивановски, Скопје. (474) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Ѓ. Петров на име Сибин Серафимовски и Станимир 
Давидовски, ул. „Васка Петкова" бр. 35, Куманово. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ѓ. Петров на име Стое Стоилковски, с. Шоп. Руда-
ре, Кратово. (476) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка Смилковска, Скопје. (477) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Јордановски, Скопје. (4^8) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир 3. Чулевски, Скопје. (479) 

Здравствена легитимација изд,адена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Цветковски, Скопје. (480) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Љубомир Савевски, Скопје. (481) 

Здравствена легитимација бр. 270591, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Борислав П. Киров, 
Скопје. (482) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Нијази Гуреци, Скопје. (483) 

Индекс бр. 2941, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Мифтар Чоловиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО' — 
Скопје на име Шакир Шаќири, Скопје. (485) 

Работна книшка бр. 2941, издадена од Собра-
ние на општина Куманово на име Јовица С. Крс-
тевски, ул. „11 ноември" бр. 106, Куманово. (486) 

Здравствена легитимација изд,адена од ЗСО — 
Скопје на име Ганимете Мустафа, Скопје. (487) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Наташа Смилевска, с. Брвеница, 
Тетово. (488) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана ^потеска, Скопје. (489) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Блажо Димитровски, Скопје. (490) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илми Бектеш, Скопје. (491) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓорги Јованов, Скопје. (492) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Климент Охридски" — с. 
Драчево, Скопско на име Борис Блажевски, Скопје. 

Ученичка книшка за завршено VI одделение, 
издадено од Основното училиште „Владо Тасевски" 
— нас. Козле — Скопје на име Митко Стојков, 
Скопје. " (494) 

Здравствена легитима,ција изд,адена од ЗСО — 
Скопје на име Велика Мој сова, Скопје. (495) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Илија Јашаревски, Скопје. (496) 

Оружен лист рег. бр. 688 издаден од УВР — 
Скопје на име Асан Адеми, Скопје. (497) 

Индекс бр. 9330, издаден од Економски факул-
тет — Скопје на име Трифун Трифуновски, Скопје. 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Лирија" — Скопје на име 
Рамадан Мемет, Скопје. (499) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Челикиќ, Скопје. (500) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лефтерка Чамилеска, Скопје. (501) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Воислав Марковски, Скопје. (502) 

Работна книшка издадена од Собрание на оп-
штината — Скопје на име Александар Трендафи-
ловски, с. Студена Бара, Куманово. (503) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Лесковац на име Даница Ѓорѓевиќ,, Скопје. (504) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Панов, Скопје. (505) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Аљуш, Аземика' и Магбуле сите 
Рама, Скопје. (506) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ѓорги Мишевски, Скопје. (507) 

Здравствена легитимација бр. 98500, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Рабија Омерагиќ, Скопје. 

(508) 
Здравствена легитимација изд,адена од ЗСО -

Скопје к а име Никола Н. Николовски, Скопје. 
(509) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Врање на име Владимир Атанасовски, Скопје. (510) 

Здравствена легитимација изд,адена од ЗСО — 
Нови Сад на име Кенан Кадри, Скопје. (511) 

Свидетелство за завршено IV година, издадено 
од Гимназијата „Јане Сандански" — Струмица -
економска паралелка — на име Даница З д р а в е в -
ска, Скопје. (512) 
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С О Д Р Ж И Н А 
Стр. 

137., Декларација за изразување согласност со 
Предлогот на уставните амандмани од XX 
до ХЕН на Уставот на СФРЈ — — — 401 

138у Закон за внатрешни работи (Пречистен 
текст) — — — — — — — — — 401 

139., Одлука за распоредување на средствата 
за нестопански инвестиции што ќе се 
остварат во 1971 година по основ на ре-
публичкиот данок на промет на стоки на 
мало — — — — — — — — — — 408 

140.. Одлука за определување орган за давање 
согласност за менување цени, од,носно та-
рифи за задолжително осигурување на 
моторни возила — — — — — — — 408 

141., Општествен договор за основите на дого-
ворните односи меѓу здравствените работ-
ни организации и заедниците на здрав-
ственото осигурување и другите корисни-
ци на здравствена заштита во врска со 
обезбедувањето и плаќањето на здрав-
ствената заштита — — — — — — 408 

142. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 11/71 од 26 мај 1971 година — — 411 

Исправка на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за внатрешни 
работи — — — — — — — — — 412 

Исправка на Одлуката за распоредот на 
девизите утврдени за потребите на Соци-
јалистичка Република Македонија за 1971 
година — — — — — — — — — 412 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


