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Врз -основа на член 5 од Законот за условите 
и начинот на користење на средствата на солидар-
носта за отстранување на последиците од елементар-
ни непогоди во Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" број 18/76 и 30/77), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАР-
НОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА 
КЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИ-

ТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Социјалистич-

ка Република Македонија за отстранување на после-
диците од елементарни непогоди им се доделуваат 
средства на општините и тоа: 

1. Општина Кавадарци 12,0 мил. динари 
2. Општина Неготино 5,0 мил. динари. 

Член 2 
Средствата на солидарноста се доделуваат на оп-

штините од член 1 на оваа одлука, без обврска на 
враќање, за отстранување на последиците од градот 
што ги зафати во август 1984 година. 

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

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1288/1 
16 август 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

335. 

Врз основа на член 174 од. Законот за здрав-
ствена заштита („Службен весник на СРМ", бр. 10/83), 
Републичкиот комитет за здравство и социјална по-
литика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРИПРАВНИЧКИОТ СТАЖ И ЗА СТРУЧНИТЕ 

ИСПИТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат планот и 
програмата за приправничкиот стаж и за стручниот 
испит на здравствените работници, условите што тре-
ба да ги исполнуваат здравствените организации во 
кои се изведува приправничкиот стаж односно се 
полага стручниот испит, образецот и начинот на во-
дењето на евиденција за приправничкиот стаж, по-

* блиските услови за полагање на стручниот испит, 
за составот и работата на испитните Комисии, како 
и образецот на уверението за положениот - стручен 
испит. 

II ПЛАН И ПРОГРАМА НА ПРИПРАВНИЧКИОТ 
СТАЖ 

А. План на приправничкиот стаж 

Член 2 

Приправничкиот стаж на здравствените раоотни-

ци со високо образование кој тра6 1 година се из-

ведува според следниот план: 

1. За здравствените работници со завршен медицин-
ски факултет: 

1) општа медицина: 
— општа медицина 60 дена 
2) група интерна медицина: 
— интерна медицина 30 дена 
— заразни болести 20 дена 
— ннеумофтизиолошја 15 дена 
— дерматовенерологија 10 дена 
— невропсихијатри ја 10 дена 
— трансфузиологија 10 дена 

3) група хирургија: 

- — општа хирургија и трауматологија 30 дена 
— оториноларингологија 10 дена 
— офталмологија 10 дена 

4) група заштита на жени, деца и младина: 

а) акушерство 
од тоа: 
— диспанзер за жени 
— породилиште 

б) заштита на деца и младина: 
— диспанзер за деца и младина 
— стационарно лекување 

5) група превентивна медицина: 
— медицина на трудот 
— епидемиологија 
— хигиена 
— социјална медицина со организација 

на здравствената дејност 

6) судска медицина 

15 дена 
30 дена 

зо дена 
15 дена 

15 дена 
15 дена 
15 дена 

10 дена 

10 дена 

2. За здравствените работници со завршен стомато-
лошки факултет: 

— општа стоматологија 70 дена 
— болести на заби и уста 70 дена 
— детска и превентивна стоматологија 60 дена 
— орална хирургија 45 дена 
— макеилофацијална хирургија 15 дена 
— ортопедија н.а вилица 30 дена 
— стоматолописа протетика 60 дена 
— социјална медицина со организација 

на здравствената дејност 10 дена 

3. За здравствените работници со завршен фарма-
цевтски факултет: 

а) во аптека: 
— фармацевтска 

кодин ам ија 
технологија и фарма-

140 дена 
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б) во лабораторија: 
— за испитување на лекови 75 дена 
— медицинско-биохемиска 45 дена 
— за испитување на прехранбени произ-

води 45 дена 
— токсиолошко-хемиска 45 дена 
в) социјална медицина со организација на здрав-

ствената дејност 10 дена 

Член 3 

Приправничкиот стаж на здравствените работни-
ци со више образоване кој трае 9 месеци се изве-
дува 6 месеци на работното место на работни за-
дачи за кои е примен приправникот и 3 месеци по 
поедини гранки на медицината според следниот план: 

1. За здравствените работници со више образование 
— медицинска насока (медицински сестри — меди-
цински техничари); 

интерна медицина 
хирургија 
педијатрија 
патронажа 
здравствено воспитување 

15 дена 
20 дена 
20 дена 
20 дена 
15 дена 

2. За здравствените работници со више образование 
— со санитарна насока (санитарни техничари): 

— епидемиологија 30 дена 
— хигена со санитарна техника и дезин-

фекција, дезинсекција и дератизација 30 дена 
— микробиологија 20 дена 
— заразни болести 10 дена 

3. За здравствените работници со више образование 
— лабораториска насока (лабораториски техничари): 

медицинска биохемија 
микр обио л ош ја 
(санитарна хемија 
транефузиол оги ја 

30 дена 
30 дена 
15 дена 
15 дена 

4. За здравствените работници со више образование 
— фармацевтска насока (фармацевтски техничари): 

— медицинска технологија 45 дена 
-г- медицинска биохемија 15 дена 
— броматологија 15 дена 
— трансфузиологија 15 дена 

5. За здравствените работници со више образование 
— радиолошка насока (рендген техничари): 

— рендген техника 45 дена 
— рендген дијагностика и терапија 30 дена 
— заштита од јонизирачки зрачења 15 дена 

6. За здравствените работници со више образование 
— стоматолошка насока /(забни техничари): 

— стоматолошка техника со технологија 30 дена 
— (Стоматолошка протетика 30 дена 
— ортопедија на вилици и заби 15 дена 
— детска и превентивна стоматолошја 15 дена 

7. За здравствените работници со више образование 
— физиотерапевтска насока (физиотерапевтски тех-
ничари) : 

— физикална терапија 45 дена 
— рехабилитација 15 дена 
— работно-окупациона терапија 15 дена 
— балнеотерапија 15 дена 

8. За здравствените работници со више образование 
— акушерска насока (виши акушерки): 

1 
— гинекологија и акушерство 45 дена 
— педијатрија — одделение за новоро-

денчиња 15 дена 
— патронажа 15 дена 
— здравствено воспитување 15 дена 

Член 4 
Приправничкиот стаж на здравствените работни-

ци со средно насочено образование кој трае 6 ме-
сеци се изведува три месеци на работното место и 
три месеци по поедини гранки на медицината спо-
ред 'следниот план: 

1. За здравствените работници со средно насочено 
образование — медицинска насока (медицински сес-
три — медицински техничари): 

а) интерна медицина 

б) хирургија 

в) педијатрија 

г) трансфузиологија 

д) општа ординација 

е) патр опажа 

15 дена 

15 дена 

15 дена 

10 дена 

15 дена 

20 дена 

2. За здравствените работници со средно насочено 
образование — санитарна насока (санитарни техни-
чари) : 

а) еиидемиологија 30 дена 
б) хигиена со санитарна техника и де-

зинфекција, дезинсекција и дерати-
зација 30 дена 

в) микробиологија 20 дена 
г) заразни болести 10 дена 

3. За здравствените работници со средно насочено 
образование — лабораториска насока (медицински 
лаборанти): 

а) медицинска биохемија 

б) микробиологија 

в) санитарна хемија 

г) трансфузиологија 

30 дена 

30 дена 

15 дена 

15 дена 

4. За здравствените работници со средно насочено 
образование — фармацевтска насока (фармацевтски 
техничари): 

а) фармацевтска технологија 45 дена 
б) медицинска биохемија 15 дена 
в) броматологија 15 дена 
г) трансфузиологија 15 дена 

5. За здравствените работници со средно насочено 
образование — стоматолошка насока (забни техни-
чари) : 

а) стоматолошка техника со технологија 30 дена 
б) стоматолошка протетика 30 дена 
в) ортопедија на вилици и заби 15 дена 
г) детска и превентивна стоматолошја 15 дена 

6. За здравствените работници со средно насочено 
образование — физиотерапевтска насока (физиоте-
рапевтски техничари): 

а) физикална терапија 
б) рехабилитација 
в) работно-окупациона терапија 
г) балнеотерапија 

45 дена 
15 дена 
15 дена 
15 дена 

7. За здравствените работници со средно насочено 
образование — акушерска насока (акушерски): 

а) гинекологија и акушерство 
б) педијатрија — одделение за новоро-

денчиња 
в) патронажа 
г) здравствено воспитување 

45 дена 

15 дена 
15 дена 
15 дена 

Б. Програма за приправничкиот стаж 

Член 5 
Во текот на приправничкиот стаж приправникот 

— здравствен работник со завршен медицински фа-
култет треба да озладее и тоа: 
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1) во гранката општа медицина — дијагностика 
и терапија на оние заболувања што најчесто се ја-
вуваат, како и методи на следење на здравствената 
состојба на населението и на еколошките услови; до-
машно лекување на болен, оценување на работосло-
собноста и спроведување на мерките во областа на 
примарната и секундарната превенција. 

Во текот на приправничкиот стаж во рамките 
на гранката општа медицина, покрај работата од 
Л10чка 1 на претходниот став, ^приправникот ги за-
познава и амбулантите и диспанзер ските методи 
на работа и практичните постапки што се спроведу-
ваат во соработка со други дејности во здравствени 
организации; 

2) во групата интерна медицина — клинички и 
лабораториски методи на работа заради утврдување 
дијагноза кај интерни, заразни, пневмофтизиолошки, 
кожни и невропсихијатриски заболувања; лекување; 
рана рехабилитација и акутни и ургентни состојби; 
диспанзерски и епидемиолошки методи на работа и 
превенција на заболувањата; основи на радиографи-
јата, посебно р енд ген-ди јаги оптиката на градните ор-
гани, како и епидемиолошја на масовни хронични 
заболувања; 

3) во грз̂ пага хирургија — амбулантно-пол маш-
ничка хирургија со тежиште врз примарната обра-
ботка на раните, постапка кај изгоретини, како и 
основи на травматологијата: дијагностика на акутни 
и ургентни состојби; третирање »на состојбата на 
шок и основни принципи на реализацијата; 

4) во групата на медицинските гранки што се 
занимаваат со здравствена заштита на жените — 

" преглед на бремени жени, активно водење на нор-
мално породување; прифаќање на новороденче, вр-
шење ревизија на утерусот; контрола и нега на ле-
унки; методи на работата на дишанзерите за жени 
и еоветувалиштата за бремени жени, за контрацеп-
ција и за рак; дијагноза, терапија и тријажа на по-
чести гинеколошки заболувања,-

5) во групата на медицинските гранки што се 
занимаваат со здравствена заштита на децата и мла-
дината — методи на работата на дишанзерите и 
советувалиштата за предучилишни и училишни деца; 
превенција на заболувањата против кои постојат иму-
нолошки средства за заштита; рана дијагноза и те-
рапија; основи на активната здравствена заштита на 
децата и младината, како што се: систематски пре-
гледи, вакцинација, патронажа, исхрана, здравствено 
воспитување и др.; 

6) во групата превентивна медицина — спровел 
дување на основните мерки кои од аспект на хигие-
ната се преземаат во животната и работната сре-
дина, а посебно спроведување на мерките за спре-
чување и сузбивање на заразните болести; методо-
логија на вршење епидемиолошка анкета и изведу-
вање и практична примена на средствата за дезин-
фекција, дезинсекција и дератизација; основи на за-
штитата од јонизирачки зрачења; методологија на 
водењето на евиденција и следење на движењето на 
заразните болести; земање и праќање материјали за 
микробмолените и серолошки прегледи; методоло-
гија на работата за следење и проучување на здрав-
ствената состојба на населението; организација на 
здравствената дејност и методи на работата за ука-
жување на здравствена заштита и планирање на 
здравствената заштита. 

Во текот на приправничкиот стаж во рамките 
на групата превентивна медицина, покрај работите 
од точка 6 на ставот 1 од 'овој член, приправникот 
ги запознава и прописите од областа на здравстве-
ната заштита, основните елементи на економиката 
во здравството, водењето на медицинската евиден-
ција и изготвувањето на здравствено-статистички из-
вештаи. 

Во текот на приправничкиот стаж покрај рабо-
тите од став 1 на овој член, приправникот .се запоз-
нава и со организацијата на здравствената дејност 
и методите на работата за укажување здравствена 
заштита во вонредни прилики. 

Член 6 

Во текот на приправничкиот стаж приправникот 
— здравствен работник со завршен стоматолошки 
факултет треба да овладее и тоа: 

1) за болести на забите и устата — дијагноза 
и терапија на карнетот, запознавање и избор на 
видот и материјалот за постојано и привремено за-
творање на кавитетот во поглед на квалитетот; ди-
јагноза и определување општа и локална терапија 
на заболувањата на оралните ткива,-

2) за детска и превентивна стоматологија — сис-
тематски прегледи на забите на предучилишните и 
училишните деца и санирање на најдената состојба; 
определување терапија на карнетот, на заболувањата 
на пулпата и на заболувањата на пери анексот, на 
млечните заби и на заболувањата на меките делови 
на слузокожата на устата кај децата; протетски на-
доместоци при прерана екстракција на млечните и 
постојаните заби, како и хируршки зафати кај де-
цата; 

3) за стоматолошка пр оте тика — методи /во из-
работката на протези, крунички и мостови, жако и 
применување на порцелан во стомаполошката про-
тетика; 

4) за орална, макоил оф аци јална хирургија и ор-
топедија на вилицата — дијагнози и индикации за 
орални хируршки интервенции; изведување анесте-
зија; хируршко вадење на заби со запознавање на 
компликациите што можат да настанат во вадењето 
на забот,- методи на хфмостаза и терапија на ин-
фекциите од детално потекло,- дијагнози и лекува-
ње преломи на вилиците и забите и поставување на 
рана дијагноза; 

5) за социјална медицина — запознавање на ос-
новната концепција во 'социјалната медицина, орга-
низација на здравствената дејност и методи на ра-
ботата на укажување здравствена заштита во ре-
довни и вонредни прилики; следење на забоздрав-
ствената заштита на населението и водење на доку-
ментација, евиденција и статистика во областа на 
заштитата на забите и болестите на устата; плани-
рање на здравствената заштита и познавање на про-
писите од областа на здравственото осигурување. 

Член 7 

Во текот на приправничкиот стаж приправникот 
— здравствен работник со завршен фармацевтски фа-
култет треба да »владее и тоа: 

1) работи од областа на фармацевтската техно-
логија и другите фармацевтски дисциплини, што се 
вршат во аптеката во која приправникот се запоз-
нава со работата на издавањето на лековите и еви-
денцијата на лековите и со дејството, дозите и упо-
требата на лековите, како и со работата на изработ-
ката и испитувањето на галенските и други препа-
рати и на квалитативното испитување и идентифи-
кација на лековитите супстанции и дрогите во лабо-
раторијата ; 

2) работи во лабораторија во која приправни-
кот се запознава со работата на испитувањето на ле-
ковите, со работата на биохемиските анализи, ана-
лизите на водата и прехранбените продукти, анали-
зите на токсиколошката хемија, како и со начинот 
на земањето и праќањето на мостри за лаборато-
риски испитувања. 

Член 8 

Во текот на приправничкиот стаж, здравствените 
работници со завршен медицински, стоматолошки и-
фармацевтски факултет се запознаваат и ги совла-
дуваат : основите на општественото и политичкото 
уредување на СФРЈ, прописите за здравствена заш-
тита, основните права и должности на работникот 
во здружениот труд и основните права од пензиско-
то и инвалидското осигурување, како и .методи на 
работа и укажување на здравствена заштита во ре-
довни и вонредни прилики и воен медицински мини-
мум. 
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Илеш У 
Во текот на приправничкиот' стаж (приправникот 

со више и средио о ор ао одатле ир е оа да се оспосоои 
за: 

1. вршење на опшш и специјализирани работи и 
задачи од својата струка, односно смер спрема сте-
пенот на ооразование на приправникот; совладува-
ње на методи и постапки со цел за пружање на 
здравствена заштита В'о доменот да примарната, се-
кундарната пони терциЈарната превенција, општа и 
посебна нега, односно заштита и унапредување на 
животната и работната средина; самостојно раково-
дење со потребните инструменти и апарати како и 
одржување на истите; 

2. примена на методот на асепса и работа во 
останати услови; припрема на инструментите и ма-
теријалите за стерилизација, вршење и контрола на 
стерилизација; вршење на дезинфекција на предме-
тите, апаратите и опремата; примена на хигиенско-
епидемиолошки постапки за превенција и 'спречува-
ње на инфекција во секојдневни услови за работа 
во здравствената дејност, а посебно за спречување 
на интра-хоспит а лни инфекции; 

3. совладување на постапки за решавање на ур-
гентни состојби и запознавање со воен медицински 
минимум; 

4. заапознавање со основните принципи и цели 
на здравствено-вошитната работа и спроведување на 
здравственото воспитување како интегрален дел на 
работата во секојдневната практика; 

5. практична работа за водење на основната ме-
дицинска документација и други средства за водење 
на евиденција на здравствената заштита и составу-
вање и доставување на пропишаните извештаи. 

Сите наведени работи и задачи се вршат во те-
кот на траењето на целиот приправнички стаж во 
согласност со програмата за работа на здравствената 
организација. 

III. УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО КОИ СЕ ИЗ-

ВЕДУВА ПРИПРАВНИЧКИОТ СТАЖ, ОДНОСНО 
ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО КОИ СЕ 

' - ПОЛАГА СТРУЧНИОТ ИСПИТ 

1. Услови за изведување на приправничкиот стаж 

Член 10 
Здравствената организација во која се изведува 

приправничкиот стаж мора да ги' исполнува следните 
услови: 

— да има во својот состав организациони еди-
ници во кои се вршат стручни работи предвидени 
со член 5, 6, 7 и 9 на овој правилник за соодветен 
профил на приправници; 

— да има здравствени работници со 'повисок или 
најмалку ист степен на стручна подготовка како и 
приправникот. 

Член 11 
Здравствената организација во која се изведува 

приправничкиот стаж води евиденција и врши рас-
поред на приправниците, ги запознава со планот и 
програмата за приправничкиот стаж и обезбедува 
услови за. изведување на стручната обука на при-
правниците. 

Приправничкиот стаж се изведува под 'непосре-
ден надзор на здравствен работник — ментор опре-
делен од надлежниот орган на здравствената органи-
зација. 

Менторот е должен да му обезбеди на приправ-
никот практично да ги врши задачите предвидени со 
планот и програмата, да му. пружа стручна помош, 
да ја следи и надгледува работата и повремено да 
врши проверка на стручното знаење. 

Член 12 
Ако во здравствената организација во која при-

правникот заснова работен однос (на неопределено 
или определено време) не постојат услови за обаву-
вање на стажот по пропишаната програма, на здрав-

ствениот работник треоа да му се обезбеди изведу-
вање на приправничкиот схаж но здравствена орга-
низација КОЈ а ги исполнува пропишаните услови. 

Член 13 
За здравствените раоошици кои обавуваат при-

правнички стаж се води посе она приправничка книш-
ка на образец број 1, кој е составен дел на овој 
правилник. 

. Член 14 
Приправникот ја поднесува приправничката книш-

ка заедно со другите нотр е они документи до здрав-
ствената организација која го прима за ооавување 
на приправничкиот стаж, здравствената организаци-
ја, во приправничката книшка внесува податоци за 
приправникот и заверена од страна на индивидуал-
ниот работоводен орган односно претседателот на 
колегијалниот работоводен орган ја предава на при-
правникот. Здравствената организација води евиден-
ција за приправниците на посебен регистар во кој 
се внесуваат податоците од приправничката книшка. 

Член 15 
Во приправничката книшка се впишува датата на. 

почнувањето и завршувањето на .стажот, што ги,за-
верува здравствената организација во која приправ-
никот го обавува стажот. 

Ако во здравствената организација во која при-
правникот засновува работен однос (на неопределе-
но или определено време) не постојат услови за ком-
плетно обавување на стажот по пропишаната про-
грама, датата на почнувањето и завршувањето на 
поедини делови на стажот ги заверува здравствената 
организација во која приправникот го обавува одре-
дениот дел од стажот. 

На страниците кои се предвидени за податоци 
за практичната работа на приправникот, здравстве-
ната организација во која приправникот го обавува 
приправничкиот стаж внесува податоци за местото 
и името на организацијата, организационите едини-
ци и времетраењето на приправничката работа. На 
местото предвидено за опис на работите, овластени-
от здравствен работник внесува податоци за рабо-
тите кои приправникот ни запознал преку приправ-
ничката работа и по истекот на времето предвидено 
за практична работа впишува описна оценка за ра-*, 
ботата и го оверува со својот потпис и факсимил. 

2. Услови за полагање на стручен испит 

Член 16 
Приправниците со завршен медицински, стомато-

лошки и фармацевтски факултет полагаат стручен 
испит пред испитната комисија образувана во меди-
цинските центри кои ги исполнуваат следните ус-
лови: 

да имаат организирано вршење на-: 
— дејноста општа медицина со итна медицинска 

помош и домашно лекување; . 
— диспавзерска дејност за заштита на децата, 

младината, работниците и жените; 
— патронажна дејност, лабораториска, радиолош-

ко-дијапноетичка; дејност за снабдување со лекови 
и санитетски материјални средства; етоматолошка 
дејност,-

— спе ци ј ал и стичк о-кон султативна и болничка 
дејност за внатрешни, детски и хируршки болести, 
гинекологија и акушерство, анестезија и реанимаци-
ја, дејност за обезбедување со крвни стабилни про-
дукти од крв и здравствено-статиетичка дејност. 

Член 17 
Стручниот испит здравствените работници со за-

вршен медицински, стоматолошки и фармацевтски 
факултет може да го полагаат и пред испитни ко-
мисии образувани во здравствени домови што ги ис-
полнуваат условите од алинеја 1, 2 и 3 од член 16 
од овој правилник, како и условите од алинеја 4 на 
член~ 16 доколку такви дејности се. организирани на 
подрачјето на општината за кое е основан здрав-
ствениот дом. 
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Член 18 

Приправниците со завршен медицински, стомато-
лошки и фармацевтски факултет вработени во здрав-
ствена организација која не ги исполнува условите за 
полагање на стручен испит од член 16 од овој пра-
вилник, стручниот испит ќе го полагаат во најблис-
ката здравствена организација која ги исполнува ус-
ловите. 

Член 19' 

Приправниците со завршено више и средно об-
разование стручниот испит го полагаат пред испитна 
комисија образувана во здравствена организација во 
која приправникот е вработен. 

Член 20 

Доколку здравствената организација не ги ис-
полнува условите од член 16 и член 17 од овој пра-
вилник за формирање испитни комисии за полагање 
на стручен испит начинот на полагање на стручен 
испит на своите здравствени работници ќе го реши 
спогодбено со друга здравствена организација која 
ги исполнува условите. 

IV. СТРУЧНИ ИСПИТИ 

1. Состав на испитните комисии 

Член 21 

Испитната комисија пред која стручен испит по-
лагаат приправниците со завршен медицински, сто-
матолошки и фармацевтски факултет се состои од 
претседател и два члена. 

Претседател на испитната комисија за кандида-
тите со завршен медицински факултет е специјалист 
по општа медицина, за кандидатите со завршен сто-
матолошки факултет е специјалист од една гранка 
на стоматологијата, а за дипломираниот фармацеут, 
дипломиран фармацевт со најмалку три години ра-
ботен 'Стаж. 

Вториот член на испитната комисија за здрав-
ствените работници со завршен медицински, стома-
толошки и фармацевтски факултет е специјалист по 
една од превентивните гранки на медицината. 

Третиот член е правник со најмалку три години 
работен стаж. 

Член 22 

..Испитната комисија пред која стручен испит по-
лагаат приправниците со завршено више или средно 
насочено образование се состои од претседател и 
најмалку два члена. 

Претседателот е соодветен профил со високо об-
разование, а членовите на испитната комисија се 
здравствени работници' кои имаат најмалку таква 
школска подготовка која ја има и приправникот кој 
полага стручен испит, да имаат положен стручен 
испит и најмалку две години работа по положениот 
стручен испит. 

Член 23 

Претседателот и членовите на испитните коми-
сии имаат заменици кои мора да ги исполнуваат 
истите услови како и членовите на комисиите. 

' Испитните комисии имаат и записничар. 

Член 24 

Решение за формирање на испитни комисии до-
несува надлежниот самоуправен орган на здравстве-
ната организација која ги исполнува условите утвр-
дени со овој правилник. 

Со актот за формирање на испитните комисии се 
именуваат претседателот, членовите и нивните заме-
ници, се регулираат начинот на вршење на админи-
стративно-техиичкнте рабови во врска со организира-
њето и полагањето на стручните испити и други пра-
шала ВР врска со работата на испитните .комисии, 

2. Програма за стручните испити и начинот 
на полагање на стручните испити 

Член 25 
На стручниот испит кандидатотчприправник се 

испрашува теоретски и практично од пропишаната 
програма предвидена за обавување на приправнич-
киот стаж и тоа: 

— за кандидатот — приправник со завршен ме-
дицински факултет — гранките на медицината, од-
носно областите на здравствената заштита и други 
области утврдени во точка 1 на член 2 и член 5 и 8; 

— за кандидатот — приправник со завршен сто-
матолошки факултет — гранките на стомато логи јата, 
односно областите на здравствената заштита и други 
области утврдени во точка 2 на член 2 и член 6 и 8; 

— за кандидатот — приправник со завршен фар-
мацевтски факултет, гранките на фармацијата, од-
носно областите на здравствена заштита и други об-
ласти утврдени во точка 3 на член 2 и член 7 и 8; 

— за кандидатот — приправник со завршено ви-
ше и средно насочено 'образование — гранките на 
медицината, други области на здравствена заштита и 
стручните работи утврдени во член 3 и 9 за секој 
профил — звање поодделно. 

Член 26 
Приправникот кој го завршил приправничкиот 

стаж поднесува пријава за полагање на стручниот 
испит. 

Пријавата од став 1 на овој член се поднесува до 
здравствената организација која има формирано ис-
питни комисии. 

Со пријавата од став - 1 на овој член се прилага 
приправничка книшка пополнета и оверена согласно 
одредбите на овој правилник. 

Член 27 
Надлежниот орган на здравствената организаци-

ја од член 24 на овој правилник го одобрува полага-
њето на стручниот испит ако утврди дека приправ-
никот го завршил приправничкиот стаж според про-
пишаниот план и програма. 

Известувањето за одобрување за полагање на 
стручен испит и за времето на полагање се доставу-
ва на приправникот преку здравствената организаци-
ја во која е во работен однос, односно непосредно. 
На ист начин известувањето се доставува и на прип-
равникот на кој полагањето на стручниот испит не 
му" е одобрено. 

Еден примерок од решението со кое се одобрува 
полагањето на стручниот испит се доставува на ис-
питната комисија пред која приправникот треба да 
полага стручен испит. 

Приправникот на кој му е одобрено полагање 
на стручниот испит се известува за денот на полага-
њето на стручниот испит најдоцна 15 дена пред де-
нот определен за полагање. 

Член 28 
Приправникот стручниот испит го полага во вре-

мето определело за полагање. 
На барање на приправникот, стручниот испит по-

ради определени причини (болест, јавување на повик 
од воени или други органи и ел.) може да се об-
ложи. 

Член 29 
Во текот на 'стручниот испит се води записник на 

образец бр. 2, кој е составен дел на овој правилник. 

Член 30 
По завршениот стручен испит, комисијата го оце-

нува целокупниот успех на кандидатот. 
Оценката за стручниот испит на приправникот, 

испитната комисија ја усвојува со мнозинство на гла-
сови. 

Стручниот испит се оценува со „положи" или „не 
положи". „ , 

По завршување на стручниот испит, претседате-
лот во присуство И9 сито членови на испитната коми-
сија го известуга качдидатот-приправник за резулта-
тот од полагањето на стручниот испит. 
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Член 31 
Приправникот кој не го положил стручниот ис-

пит може повторно да го полага (испитот во рок кој 
не може да биде покус од 2 месеци. 

Член 32 
На приправникот кој го положил стручниот ис-

пит му се издаш (уверение за положениот стручен 
испит на образец (бр. 3, кој е составеа дел на овој 
правилник. 

Уверението од став 1 на овој член го издава 
здравствената организација која -има формирано ис-
питна комисија, а го потпишува 'претседателот на 
испитаната комисија. 

Уверението се издава во два примероци од кои 
еден примерок се врачува на приправникот, а дру-
гиот по задржува здравствената организација од став 
2 на овој член. 

Член 33 
Здравствената организација која издава уверение 

за положен стручен ишит води регистар на издаде-
ните уверенија. * 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Приправниците к ш го завршите приправничкиот 

стаж до влегување во сила на овој правилник, а не 
го положиле стручниот испит, истиот може да го по-
лагаат ио програмата која важела до влегување во 
сила на овој правилник, пред испитна комисија во 
Републичкиот комитет за здравство и социјална по-
литика, доколку поднесе пријава за полагање на 
стручен испит најдоцна 2 месеца од влегувањето во 
оила на овој правилник. 

Член 35 ' 
Со влегувањето во оила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за приправничкиот стаж 
и за стручните молиш на здравствените работници 
(„Службен весник на СРМ" број 22/71 и 20/76). 

Член 36 

Овој правилник влегува во оила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 01-01-2730 
11 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет' за 
Здравство и социјална политика. 

Каменчо Ѓоргов, е. р. 
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336. 

Врз основа на член 19 и 21 од Законот за зема-
ње и пресадување делови од човековото тело заради 
лекување {„Службен весник на СРМ" бр. 29/83), Ре-
публичкиот комитет за здравство и социјална поли-
тика донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОДРЕДБИ ОД 
ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ ДЕЛОВИ 

ОД ЧОВЕКОВОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишуваат ус-

ловите во поглед на стручниот кадар, медицинско-
техничката опрема и градежно-техничките услови 
што треба да ги исполнуваат здравствените органи-
зации кои вршат земање на делови од човековото те-
ло заради пресадување и здравствените организации 
кои вршат обработка, чување, пресадување на дело-
ви од човековото тело и испитување на совпаѓањето 
на ткивата, условите кои мораат да ги исполнуваат 
членовите на комисијата за утврдување на смртта и 
на комисијата која на давателот и примателот им 
ги објаснува природата и целта 'на пресадувањето, 
евентуалната опасност на која се изложуваат и веро-
јатноста за успехот на зафатот. 

Член 2 
Здравствена организација, во која е утврдена 

смртта на лицето во смисла на член 3 од Законот 
за земање и пресадување делови од човековото тело 
заради лекување (во натамошниот текст: Закон), мо-
же да врши земање на делови од телото на умрено 
лице заради пресадување ако одма: 

1) болничка хируршка дејност со операциона са-
ла и соодветна медицинска опрема за земање на де-
лови од човековото тело, 

2) просторни услови и соодветна опрема за чу-
вање и транспортирање на земените делови од чо-
вековото тело кои обезбедуваат спречување на .нив-
ната квалитативна промена или злоупотреба; 

3) лекари специјалисти од соодветни хируршки 
гранки оспособени за земање на делови од човеково-
то тело од умрено лице. 

Условите од точките 2 и 3 од став 1 на овој 
член здравствената организација која врши земање 
на делови од човековото тело може со спогодба да 
ги обезбеди од друга здравствена организација која 
врши пресадување на делови од човековото тело за-
ради лекување. 

Член 3 
Здравствената организација која врши обработка, 

чување и испитување на совпаѓањето (типизација) 
на ткивата од деловите од човековото тело мора да 
има: 

1) соодветни услови и медицинска опрема за ис-
питување на совпаѓањето на живата (типизација); 

2) здравствени работници оспособени за изведу-
вање тестови од областа на совпаѓањето на живата; 

3) медицинска опрема за чување и пренесување 
на делови од човековото тело кои обезбедуваат спре-
чување на нивната квалитативна промена. 

Член 4 
Здравствена организација може да врши преса-

дување на делови од човековото тело заради лекува-
ње ако има.-

1) болничка хируршка дејност со операциона са-
ла и соодветна медицинско-техничка опрема за пре-
садување на делови од човековото тело; 

2) екипа од здравствени работници специјалисти 
од соодветни гранки на медицината оспособени за 
пресадување на делови од човековото тело. 

Член 5 
Комисијата за утврдување на смртта, во смисла 

на член з од Законот, се составува од најмалку три 
здравствени работници од кои; 



Спр. 576 — Бјр. 28 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СВМ 5 септември 1984 

— еден специјалист по невропсихијатри ја, однос-
но неврологија или неврохируршја; 

— еден специјалист по анестезиологија со реани-
матолошја или интерна медицина и 

— еден специјалист по општа хирургија или дру-
га гранка на хирургијата. 

Членовите на комисијата од став 1 на овој член 
ти именува надлежниот орган на здравствената орга-
низација. 

Член 6 
Комисијата која на давателот и на примателот 

на делови од човековото тело пред давањето на нив-
на согласност им ја објаснува природата и целта на 
зафатот, евентуалната опасност на која се изложу-
ваат и веројатноста за успехот на пресадувањето, во 
смисла на член 11 од Законот, се составува од нај-
малку два здравствени работници специјалисти од 
соодветната гранка на медицината од редот на еки-
пата коха ќе ло врши пресадувањето на дел од чове-
ковото тело. 

Членовите на комисијата од став 1 на овој член 
ги именува надлежниот орган на здравствената орга-
низација во која се врши пресадувањето. 

Член - 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 01-01-3361 
18 јули 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика, 

Каменчо Горгов, е. р. 

337. 
4 Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија и член 20 од Законот за основите на постап-
ката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите 'Одлуки, по јавната расправа, 
на седницата одржана на 20 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 86 став 2 точка 3 од Само-
управната спогодба за здружување на трудот, усвое-
на од работниците на Работната организација „Елек-
тропренос" во Скопје со референдум одржан на 25 
август 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СВМ" и во Работната организација „Електропре-
ное" во Скопје на начин предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија 
за оценување законитоста на член 86 став 2 точка 3 
од Самоуправната спогодба означена во точката 1 на 
оваа одлука затоа што предвидува престанокот на 
работниот однос, поради одбивање на работник да 
работи на ново работно место кое одговара на него-
вата стручна подготовка и работна способност здо-
биена Со работа, да не се однесува на оние работни-
ци кои се постари од 50 години. Според мислењето 
на предлагачот, ваквата заштита не е предвидена во 
Законот, а оспорената одредба 'оневозможува прерас-
поредување на работници на нови работни места, што 
законот го допушта, само заради тоа што работникот 
навртил 50 години возраст. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека оспо-
рениот член 86 од оспорениот Правилник, во него-
виот став 2; ги предвидува случаите на престанок 
на работниот однос, па во точката з е предвиден и 
случајот ако работникот одбие Да работи на работно 
место што му е понудено кое одговара на неговата 
стручна подготовка и другите работни способности 
стекнати со работа. Со овој член понатаму е предви-
дено дека „ова не се однесува на работници постари 
од 50 години". 

Според член 177 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд, работникот има право и должност да ги 
врши работите односно работните задачи за чие вр-
шеле го засновал работниот однос, а во ставот 2 на 
лешот член е предвидена можност за време на трае-
њето на работниот однос работникот, во согласност 
со самоуправниот општ акт и со законот, да биде 
распореден во основната организација, во која рабо-
ти на секоја работа односно (работна задача 
која и одговара на неговата стручна подготов-
ка односно - работна (оспособеност стекната со 
работа, врз ошоова на утврдените потреби на рабо-
тата, во согласност со критериумите предвидени, во 
тој акт. Соодветна одредба содржи и Законот за ра-
ботните односи (член 23 став 1). Со член 179 став 3 
точка 1 од Законот за здружениот труд е предви-
дена обврска работниците со самоуправен општ акт 
со кој се уредува работниот однос да ги уредат слу-
чаите и условите под кои работниците можат.или се 
должни привремено или трајно да вршат и други 
работи односно работни задачи (распоредување на 
работниците) и основите и условите за престанување 
на работниот однос. Најпосле, според член 211 став 
1 точка з од овој Закон, на работникот му преста-
нува работниот однос во основната организација ако 
одбие да работи на работното место што му е по-
нудено, а кое и одговара на неговата стручна подго-
товка и други работни способности стекнати со ра-
бота. 

Со оглед на' тоа што со член 86 став 1 точка 3 
од оспорената самоуправна спогодба е предвидено 
престанокот на работниот однос поради одбивање на 
работникот да работи на работно место кое одгова-
ра на негов а! а стручна подготовка и другите работни 
способности стекнати со работа да не се однесува 
на оние работници кои се постари од 50 години, Су-
дот смета дека' со оваа 'одредба се исклучува преста-
нокот на работниот однос спротивно на закон, пора-
ди што утврди дека таа не е во согласност со член 98 
став 1 од Законот за работните односи, односио дека 
е во спротивност со член 211 став 1 точка 3 од За-
конот за здружениот труд. 

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

У. бр. 5/84 
20 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

па Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

338. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, на седницата одржана по јавната расправа од 
31 мај 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 

а) точките 3, 4 и 5 на став 1 од член 26 од Пра-
вилникот за стручно оспособување и усовршување на 
работниците во Основната организација на здруже-
ниот труд „Медицински служби" при Медицинскиот 
центар „Д-р Трифун Пановски" во Битола, донесен 
од собирот на работните луѓе на 27 октомври 1983 
година, во деловите во кои се предвидува кандида-
тите да ги исполнуваат следните дополнителни усло-
ви за упатување на специјализација: „да се истак-
нуваат со стручност, грижливост, работна СКЛОНОСТ*; 
„да се истакнуваат со успешно извршување на рабо-
тите и работните задачи"; „да имаат морално-поли-
тички квалитети"; „позитивно -мислење во писмена 
форма од старешината на организационата единица 
со претходно . изјаснување на службата за дотогашно-
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то' работење"; „со својата работа да ветуваат дека 
поуспешно ќе ги извршуваат работните задачи на 
соодветната специјалност"; „кандидатите вработени 
во основната (организација кои 'студиите ги завршиле 
со просек 9 или поголем просек да 'се упатуваат на 
специјализација по посебна постапка"; 

б) став 2 на овој член во делот во мој е предви-
дено за одобрување на специјализација од службите 
во хируршките и интернистичките гранки предност 
да имаат кандидатите што не се постари од 30 го-
дини, а за одобрување на специјализација од превен-
тивните гранки предност да имаат кандидатите што 
не се постари од 35 години. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на ОРМ", и во означената Основна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 28/84 од 21 март 1984 година, поведе постапка за 
оценување законитоста на оспорените одредби од 
Правилникот означен ва точката 1 од оваа одлука. 
Постапката е поведена затоа што основано се поста-
ри прашањето за согласноста на тие одредби, со член 
181 од Законот за здравствена заштита („Службен 
весник на СВМ" бр. 10/83). 

4. Судот на седницата и на јавната расправа ут-
врди дека во член 26 од означениот Правилник, по-
крај условите утврдени со Законот за здравствена 
заштита, се утврдени дополнителните услови за упа-
тување на специјализација означени во точка 1 од 
оваа одлука. 

5. Согласно член 162 од Законот за здружениот 
труд, одредбите на овој закон за работниот однос 
се применуваат на работниците во организациите на 
здружениот труд кои вршат дејност од посебен оп-
штествен интерес, ако во поглед на засновањето и 
престанувањето на работниот однос односно оства-
рувањето на определени права и обврски во тие ор-
ганизации со закон не е определено поинаку. 

Во член 181 од Законот за здравствена заштита 
е предвидено на здравствените работници и здрав-
ствените соработници да им се одобрува специјали-
зација од определена гранка на специјалност ако ги 
исполнуваат следните услови: да го положиле струч-
ниот испит,- да познаваат еден од странските јазици; 
да поминале на работа во здравствена организација 
најмалку 2 години; и гранката на специјализација да 
е предвидена во програмата за стручно (оспособување 
и усовршување на ви соко стручни кадри на здравстве-
ните организации. Предност при одобрување на спе-
цијализација, според став 2 на овој член од Законот, 
има здравствениот работник кој, покрај условите од 
став 1, поминал две години на работа во здравствена 
станица на село. 

Според мислењето на Судот организациите на 
здружениот труд за упатување на специјализација на 
здравствените работници и соработници покрај за-
конските , услови можат да предвидат и други допол-
ните лни ус кош кои ќе овозможат на специјализа-
ција да бидат упатени најдобрите кандидати. Тие 
услови треба да бидат поврзани и со придонесот и 
стручноста на здравствените работници и (соработни-
ци, но потребно е да се утврди разработен систем 
на основи и мерила кои ќе овозможат најобјективно 
да се оцени стварниот придонес и стручноста на кан-
дидатите кои треба да се упатат на (специјализација. 

Во конкретниот случај основано се предвидени 
како услови (основи) за упатување на специјализаци-
ја истакнувањето со стручност, грижливост, работна 
склоност и успешно извршување на работите и ра-
ботните задачи, но не се определени мерила за об-
јективно оценување на исполнувањето на тие услови. 
Со оглед на .изнесеното Судот утврди дека оспорени-
те одредби од означениот Правилник не се во сог-
ласност со член 18.1 од Законот за здравствената 
заштита. 

Понатаму, Судот оцени дека како услов за упа-
тување па специјализација не може да биде предви-
дена морално политичката подобност* на кандидатите 
затоа што тој услов нема основ во Уставот и во За-

конот за здравствената заштита и затоа што не е 
поврзан со стручноста и придонесот на кандидатите. 

Исто така Судот оцени дека предвидувањето на 
возраста на кандидатите како дополнителен услов за 
упатување на специјализација излегува од рамките 
на член 181 од Законот за здравствена заштита и не 
е во согласност со уставниот принцип за достапноста 
на граѓаните на секое работно место и функција во 
општеството. 

И на крајот Судот оцени дека успехот на завр-
шените студии не може да биде основ кој. (овозмо-
жува кандидатите со поголем просек да се упатуваат 
иа специјализација по посебна постапка не земајќи ги 
предвид останатите услови потребни за упатување на 
специјализација. Со оглед на тоа што во (оспорениот 
член 26 точка 5 е предвидено кандидатите со просек 
9 или со повисок просек да се упатуваат на специја-
лизација по посебна постапка, Судот утврди дека со 
оваа одредба се излегува од рамките на член 181 од 
Законот за здравствена заштита и се создава неед-
наквост меѓу кандидатите кои ги исполнуваат други-
те предвидени услови. 

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

У. бр. 28/84 
31 мај 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

339. 
Уставниот суд на Македонија, врз .основа на член 

433 од Уставот на СВ Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство, на неговите од-
луки, по јавната расправа одржана на 31 мај 1984 
година, на седницата од 6 јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Адвокатската комо-
ра на Македонија да се утврди несогласност со Уста-
вот на СВ Македонија на член 10 и 15 од Законот 
за измени и дополнувања на Законот за даноците на 
граѓаните („Службен весник на СВМ" бр. 50/82). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СВМ" и во Адвокатската комора на Македонија, 
на начинот определен за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Адвокатската комора на Македонија поведе 
постапка за оценување уставноста на член 10 и 15 
од Законот означен во точката 1 на оваа одлука 
Според наводите во предлогот, оспорениот член 10 
од Законот не е во согласност со Уставот на СВ Ма-
кедонија, затоа што со него, во поглед на даночните 
обврзници кои самостојно вршат стопанска и профе-
сионална дејност, „по правило" е напуштен, принци-
пот на оданочување според вистинскиот доход и е 
заменет со оданочување според претпоставен, (според-
бено утврден доход. На тој начин, според наводите 
во предлогот, на овие даночни обврзници со Зако-
нот им е наметната обврска да плаќаат данок на ли-
чен доход кој претставува чиста фикција и кој, спо-
ред Законот, тие мора да го остварат, без оглед на 
реалните услови во кои ги вршат (своите стопански и 
професионални дејности. 

Член 15 од Законот е оспорен со предлогот затоа 
што за данокот од самостојно вршење стопанска 
и професионална дејност пропишува пропорционал-
ни и прогресивни стапки со што овие даночни об-
врзници ги става во нееднаква положба во однос 
на работниците во здружениот труд за кои стап-
ките на данокот од личен доход се само пропорцио-
нални. Освен тоа, оваа одредба од Законот, според 
наводите во предлогот, адвокатите како даночни об-
врзници ги става во нерамноправна положба и во 
однос на другите даночни обврзници кои самостојно 
вршат стопанска и професионална дејност, затоа 
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што со неа примената на пропорционалните стапки 
е лимитирана до висината на општиот просек на 
личните доходи во стопанството односно нестопан-
ството, поради што, пак, кај адвокатите секогаш ќе 
се примени прогресивната стапка, со оглед на нив-
ната претпоставена даночна основица која е пови-
сока од општиот просек (просечните годишни лич-
ки доходи на судии на општинскиот суд). 

4. Според мислењето на Законодавно-пр аган ата 
комшија на Собранието на СР Македонија, што му 
е доставено на Судот во одговор на наводите во 
предлогот, ошорените законски одредби не се .во 
несогласност со Уставот на СР Македонија и тие од-
редби всушност имаат за цел да воспостават приб-
лижно еднаква економска положба на даночните об-
врзници кои самостојно вршат стопанска и профе-
сионална дејност со работниците во здружениот 
труд. Основиците на данокот, според мислењето на 
Законедавно-правната комисија, по правило, не мо-
жат да бидат пониски од просечните годишни лич-
ни доходи во стопанството односно нестопанството, 
а по исклучок, ио смисла на член 67 став 1 од За-
конот и пониски доколку се такви и фактички ос-
тварени, што е во согласност со уставното научело 
секој да придонесува за задоволување на општите 
општествени потреби според своите материјални мо-
жности. 

Во врска со стапките на данокот, во 'одговорот 
е наведено дека во Законот е предвидено како сис-
темско решение тие да можат да бидат пропор-
ционални и прогресивни. Заменувањето на пропор-
ционалните стапки на дел од данокот од личен до-
ход од самостојно вршење стопанска и професионал-
на дејност, кој 10е обложува според (вистинскиот до-
ход, со прогресивни стапки, според мислењето на За-
копал авно-правната комисија е во согласност со на-
веденото уставно начело м определбата на даночната 
политика оној што остварува поголем приход да 
плаќа и повидок данок. 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права СУДОТ УТВРДИ: 

а) Според член 65 од Законот за даноците на 
граѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 45/77, 9/78, 
43/78, 38/81 и 50/82), основица на данокот од само-
стојно вршење стопанска и професионална дејност 
што се обложува според вистинскиот доход е (дохо-
дот на даночниот обврзник што се добива кога (од 
вкупниот приход остварен (наплатен) во календар-
ската година за која се врши утврдување на дано-
кот, ќе се одбијат трошоците што биле нужни за 
остварување на вкупниот приход, како и пресмета-
ниот данок на промет на производи и услуги. 

©о оспорениот член 10 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за даноците на граѓаните, 
во наведениот^ член 65 е дадена Нова одредба (став 
2 на член 65) според која, основицата на данокот 
од самостојно вршење стопанска и професионална 
дејност за обврзниците што се обложуваат според 
вистински доход, по правило, не може да биде по-
ниска од просечните годишни лични доходи во сто-
панството во општините за обврзниците што вршат 
стопанска дејност, односно просечните годишни лич-
ни доходи во нестопанството за обврзниците што 
вршат професионална дејност, а за адвокатите од 
просечните годишни лични доходи на судиите во 
општинскиот 1суд. 

Даночната основица на обврзниците што се об-
ложуваат сноп ед вистински дохош се утврдува воз 
основа на работните книги (член 67). 

Од изнесеното произлегува дека Законот за да-
ноците на граѓаните и со последните измени и до-
полнувања не го напушта принципот. при определу-
вањето основицата на данокот од самостојно 'више-
ње на стопанска и 'професионална дејност тито гр 
обложува според вистинскиот доход, па се утврдувл 
вистинскиот доход врз основа на работните книги 
кои според Законот, овие даночни обврзници се 
должни да ги водат. 

Ваквиот заклучок Судот го темели и врз одред-
бите на член 70—73 од Законот, кои ги уредуваат 
прашањата во врска со уредното и ажурното водење 

на работните книги, како и начинот на утврдувањето 
на даночните основици во случаите кога работните 
книги не можат да служат како ошов за нивното 
утврдување. Притоа, утврдувањето на даночната ос-
новица со споредувањето предвидено во оспорениот 
член 10, според мислењето на Судот, може да биде 
применето дури откако безуспешно ќе бидат упо-
требени сите можни начини за утврдување на осно-
видите на данокот, предвидени во член 73 од Зако-
нот. Поради тоа, Судот смета дека во Законот за 
даноците на 'граѓаните како основен принцип за ода-
ночување од самостојно вршење стопанска и профе-
сионална дејност и натаму останува оданочувањето 
според вистинскиот доход врз основа на работните 
книги. Споредбеното, пак, утврдување \на основиците 
на данокот, предвидено во оспорениот член 10 од За-
конот, во секој конкретен случај ќе се јави само ка-
ко крајна можност, со оглед на тоа што даночниот 
обврзник во постапката по жалба може да ја оспо-
ри така утврдената основица. Од тие причини Судот 
смета дека оспорениот член 10 од Законот не е во 
несогласност со Уставот на СР Македонија и не го 
доведува во прашање остварувањето на член 246 од 
Уставот според кој, секој е должен под еднакви ус-
лови и сразмерно сур своите материјални можности 
да придонесува за задоволување на општите оп-
штествени потреби. 

б) Судот понатаму утврди дека според оспоре-
ниот член 15 од Законот, стапките на данокот од 
самостојно вршење на стопанска и професионална 
дејност на ошовиците до висината на двократниот 
просечен годишен личен доход во стопанството, од-
носно нестопансгоото се пропорционални, а за осно-
вните над тој износ — прогресивни. Тие стапки, 
според став 2 на овој член се различни и се утвр-
дуваат зависно од видот на дејноста, условите под 
кои се врши дејноста и местото каде Што таа се 
врши. 

Имајќи ја предвид ваквата одредба на оспоре-
ниот член 15, Судот утврди дека и тој не е во 
несогласност со Уставот на СР Македонија и не соз-
дава нееднаквост меѓу адвокатите и другите даночни 
обврзници кои самостојно вршат дејност од областа 
на нестопанството, затоа што оваа законска одредба 
за сите даночни обврзници од не стопанските деј-
ности, во кои спаѓа и адвокатската дејност, обезбе-
дува до иста висина на остварен вистински доход 
да се применат пропорционални стапки, а над тој 
износ (двократен просечен личен доход во нестопан-
ството) да се применат прогресивни стапки. 

Во врска со овој член од Законот, Судот исто 
така смета дека со пропишувањето, покрај пропор-
ционални, и прогресивни стапки за дел од даночна-
та основица на данокот од личен доход од самостој-
но вршење стопанска и професионална дејност, на-
спроти стапките на данокот од личен доход на ра-
ботниците во организациите на здружениот труд, кои 
се само пропорционални, не се повредува уставното 
начело од член 33 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија. Тоа затоа, што стапките на данокот се израз 
на определена даночна политика која се остварува 
и со предвидувањето на различни видови на стапки, 
со што, пак, според мислењето на Судот, со оспоре-
ната законска одредба не е доведено во прашање 
остварувањето на наведениот уставен принцип, кој 
во начело предвидува иста општествено-економока 
положба и во основа исти права и обврски за ра-
ботните луѓе кои самостојно вршат дејност, со ра-
ботниците во здружениот труд. На тој начин, пак, 
се остварува и уставното начело секој сразмерно со 
своите материјални можности да придонесува за за-
доволување на општите општествени потреби. 

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

У. бр. 151/83 
6 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
)Д-р Владимир Митков, е. р, 
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340. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на 'Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 јули 
1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 1-6 на тарифниот број 
1 од Тарифата за комунални такси составен дел на 
Одлуката бр. 01-1401 за комунални такси донесена 
од Собранието на општина Кавадарци на 20 април 
1983 година. 

2. Оваа (Одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СВМ" и во „Службен гласник на општина 
Кавадарци". 

3. Работната организација „Интекспромет", Основ-
на организација на здружениот труд „Заедничка ма-
лопродажба" од Скопје, поведе постапка пред Ус-
тавниот суд на Македонија за оценување уставноста 
и законитоста на оспорената одредба од актот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во 
предлогот, со Тарифата за комунални такси е пред-
видено организациите на здружениот труд кои имаат 
седиште надвор од подрачјето на општина Кавадар-
ци да плаќаат поголема такса за истакнување на 
фирма во однос на организациите на здружениот 
труд кои имаат седиште на подрачјето на општина 
Кавадарци, со што се нарушува единството на југо-
словенскиот пазар. 

На седницата Судот утврди дека во Тарифата 
за комуналии такси под * Тарифен број 1 под 1-6 е 
предвидено дека комунална такса за истакнување на 
фирма од областа на занаетчиството, угостителството, 
комуналното стопанство, земјоделството, шумарство-
то, деловните простории — продавници на основни-
те " организации на здружениот труд кои имаат се-
диште надвода од општина Кавадарци да се плаќа 
износ од 50.000 динари. Понатаму, Судот утврди 
дека под тарифен број 1-в е предвидено дека кому-
нална такса за истакнување на фирма на деловни 
единици (продавници), на трговски, занаетчиски и 
производии организации (киосци, трафики, кафеани, 
ресторани, бифеа, крчми, гостилници и слично), да 
се плаќа такса во износ од 8.000 динари. 

4. Според член 91 став 1 алинеја 1 и 4 од Ус-
тавот на СР Македонија, заради остварување на един-
ствениот југословенски пазар, СР Македонија, по-
крај другото, обезбедува рамноправни услови за вр-
шење на дејноста на организациите на здружениот 
труд на нивните здруженија и на работните луѓе, 
обезбедува спречување да се стекнат предности врз 
основа на монопол на пазарот и други општествени 
и економски неоправдани предности. 

Во член 6 став 2 од Законот за комунални так-
си („Службен весник на СВМ" бр. 10/81), е предви-
дено дека комуналните такси се утврдуваат во ед-
наква висина за сите обврзници од иста категорија. 
Според член 6 став 4 од истиот Закон комуналната 
такса за истакната фирма односно назив се утвр-
дува различно по видови на дејности. 

Според оценката на Судот, пропишување на ко-
мунална такса за истакнување на фирма за врше-
ње на иста дејност во различна вишна и тоа во за-
висност од тоа на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на организацијата создава нерамноправни односи во 
работењето на организациите на здружениот труд. . 

Со оглед на тоа што со оспорената Одлука е 
пропишана различна висина на комунална такса за 
истакнување на фирма на (организациите на здру-
жениот труд кои вршат иста дејност во зависност 
од тоа на чие подрачје се наоѓа седиштето на орга-
низацијата, Судот утврди дека оспорената одредба 
од одлуката не е во согласност со член 91 став 1 

алинеја 1 и 4 од Уставот на СР Македонија и со 
член 6 став 2 и став 4 од Законот за комунални 
такси. 

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

Претседател 
Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

341. 
Уставниот суд на Македонија, врз оанова на член 

20. од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 
јуни 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Аналитичката процена на ра-
ботите и работните задачи донесена на собирот на 
работните луѓе во работната организација „Промет" 
— Скопје на ден! 5 октомври 1981 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на член 22 (од Правилникот за рас-
пределба, стекнување, утврдување на доходот, чис-
тиот доход и распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка и надоместоци 
на товар на материјалните трошоци, донесен од ра-
ботниците на Работната организација „Промет" — 
Скопје со референдум одржан на 5 октомври 1981 
година, 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација „Промет" во 
Скопје, на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је поднесе предлог за оценување уставноста и зако-
нитоста на член 22 од Правилникот и на Аналитич^ 
ката процена, означени во точките 1 и 2. на оваа од-
лука. Според наводите во предлогот, оспорениот член 
22 од означениот Правилник не е во согласност со 
Уставот на СР Македонија и е во спротивност со 
Законот за здружениот труд затоа што утврдувал 
посебна категорија на работници на кои не им се 
мери трудот ниту пак за нив се утврдуваат посебни 
основи и мерила за распределба на средствата за 
лични доходи преку кои, во зависност од резулта-
тите на трудот и личниот придонес, на секој работ-
ник ќе му биде утврден и личниот доход. На оваа 
категорија работници личниот доход им се утврдува 
во износ од 25% од (остварената разлика ©о цената 
за сите направени зделки, додека за иста таква ка-
тегорија работници, кои својата работа ја извршу-
ваат во централата во Скопје, не се утврдува истиот 
процентуален износ. 

5. Во однос на Аналитичката процена во пред-
логот е наведено дека истата не е донесена со рефе-
рендум туку на собирот на работните луѓе. што е 
во спротивност со член 463 од Законот за здруже-
ниот трул, ко ј пре тиви ттува дека работниците во ос-
новната организација со референдум, меѓу другото, 

поучуваат и за основите и м ̂ пилата за распредел-
ба из средствата за лични доходи. 

6. Согласно уставното начело на распределба 
според трудот, утврдено во членот ?? ац Уставот на 
СР Македонија, на секој работник во основната ор-
ганизација на здружениот труд му припаѓа личен 
доход според резултатите од неговиот труд и него-
виот личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на 'основ-
ната организација. Во остварувањето на ова устав-
но начело, согласно член 463 од Законот за здруже-
ниот труд, работниците во основната организација 

У. бр. 92/84 
6 јули 1984 година 

Скопје 

на 
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на здружениот труд со 'референдум ги утврдуваат 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи. 

Имајќи го предвид дека трговските претставни-
ци работат на" различни подрачја на територијата 
на СФРЈ при вршењето на своите работи и работни 
задачи, тие вложуваат различни напори и оствару-
ваат различни резултати во работата, што не е слу-
чај со трговските претставници во централата во Скоп-
је. Според означениот Правилник (член 22) на прет-
ставниците за сите направени зделки, им се испла-
ќа 25°/о од остварената разлика во цената, а доколку 
пак не остварат таква разлика ќе добиваат личен 
доход спрема Правилникот како и другите работни-
ци (член 1). Од изнесеното произлегува дека од нив-
ното залагање зависи и висината на нивниот личен 
Доход. 

Воедно со оглед на тоа што видот и природата 
на работите и работните задачи што ги извршуваат 
трговските претставници не се од ист вид и при-
рода со работите и работните задачи на другите 
работници, Судот оцени дека не е повреден уставот 
и законот со тоа што во оспорениот член 22 од пра-
вилникот не се предвидени за сите работи и работ-
ни задачи исти основи и мерила за определување 
на личните доходи на работниците. 

7. Разгледувајќи ја оспорената Аналитичка про-
цена на работите и работните задачи, Судот утврди 
дека таа е донесена на собир на работниците, а не 
со референдум што. е во спротивност со член 463 
од Законот за здружениот труд. 

8. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како 
во точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 102/84 
13 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

342. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 6 јуни 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 83 од Правилникот за рас-
поредување на доходот, чистиот доход, средствата за 
лични доходи, средствата за заедничка потрошувач-
ка и другите лични примања, донесен од работни-
ците во Работната организација Рудници за олово 
и цинк „Саса" во Каменица Македонска, со рефе-
рендум на 20 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службе'н вес-
ник на СРМ" и во Работната организација Рудници 
за олово и цинк „Саса" во Каменица Македонска, на 
начин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 27/84 од 11 
април 1984 година поведе постапка за оценување на 
одредбата означена во точката 1 на оваа одлука. 
Постапката е поведена затоа што основано се поста-
ви прашањето за согласноста на таа одредба со 
уставното начело на распределба според трудот. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 83 
од означениот правилник е предвидено воведување 
на стимулација за приврзаност кон работната орга-
низација со цел да се намали флуктуацијата, со зго-
лемување на, личниот доход во зависност од должи-
ната на работниот стаж поминат исклучиво во ра-
ботната организација. 

5. Според член 22 од Уставот на СР Македони-
ја на секој работник, под условите предвидени со 
овој член му припаѓа од доходот на' основната орга-
низација на здружениот труд личен доход за задо-
волување на неговите лични, заеднички и општи оп-
штествени потреби .според резултатите од неговиот 
труд и неговиот личен придонес што со својот теко-
вен и минат труд го дал во зголемувањето на дохо-
дот на основната организација. 

Имајќи го предвид општествениот карактер на 
средствата за производство во општествена сопстве-
ност и на доходот. Судот утврди "дека со оспорената 
одредба се определуваат основи и мерила за зголе-
мување на личниот доход кои не се засноваат врз 
личниот придонес на, работникот во зголемувањето 
на доходот и резултатите на трудот во согласност 
оо уставното начело на распределба според трудот. 
Исто така со неа позасилено се вреднува работниот 
стаж во работната (организација, со што неоправдано 
се доведуваат во привилегирана положба работници-
те кои работниот стаж -го поминале исклучиво во 
работната организација. -

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспо-
рената одредба е во спротивност со уставното начело 
на распределба според трудот, па одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

•У. бр. 27/84 
6 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д^р Владимир Митков, е. р. 

343. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите !на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јуни 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА делот Б-1 од Аналитичката про-
цена на работите и работните задачи составен дел 
на Правилникот за основите и мерилата за стекну-
вање и распоредување на доходот, чистиот доход и 
распределба на средствата за лични доходи и изда-
тоците кои се признаваат како материјални трошо-
ци, донесен од работниците во Институтот за земјо-
тресно инженерство и инженерока сеизмолошја при 
Универзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје со ре-
ферендум на 10 ноември 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означениот Институт на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по сопствена 
иницијатива одлучи да поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на дел Б-1 од Анали-
тичката процена означена во точката 1 на оваа од-
лука затоа што основано се постави прашањето за 
неговата согласност со уставното начело на распре-
делба според трудот. 

4. Судот на седницата утврди дека во делот Б-1 
од означената аналитичка процена како основ за 
утврдување на аконтацијата на личниот доход на ра-
ботниците кои не се избираат врз основа на Законот 
за високото образование, се предвидени квалитетот, 
успешноста во користењето на средствата на трудот 
и можноста за остварување заштеди утврден е одре-
ден број на бодови во зависност од степенот на 
стручната подготовка. 

Според оцената на Судот вреднувањето и оцену-
вањето на квалитетот, успешноста во користењето на 
средствата на трудот и остварените заштеди во ра-
ботата може да се врши откако работите и работ-, 
ките задачи ќе бидат извршени, а не однапред. 
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Со оглед на тоа што во оспорениот дел од Ана-
литичката процена однапред се предвидени "бодови 
за вреднување на квалитетот, за успешност во корис-
тењето на средствата на трудот и за остварени заш-
теди, Судот утврди дека оспорениот дел Б-1 од озна-
чената Аналитичка процена не е во согласност со 
уставното начело на распределба според трудот. 

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

У. бр. 222/82 
13 јуни 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, е. р. 
I 

344. 
Уставниот суд, на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јуни 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА' член 1 од Правилникот за из-
мени и дополнувања на Правилникот за основите и 
мерилата за распоредување на чистиот доход и рас-
пределба на средствата за лични доходи, донесен од 
работниците во Основната организација на здруже-
ниот труд „Електро-Скопје" во Скопје, во состав на 
Работната организација „Електромакедонија" во 
Скопје со референдум одржан на 16 јуни 1983 го-
дина, во делот во кој е предвидено работниот стаж 
стекнат на работа кај приватни работо даватели да не 
се зема предвид при. утврдувањето на личниот доход 
по основот минат труд. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здружениот 
труд „Електро-Окопје " во Скопје на начин предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 139/83 од 28 март 1984 година, поведе постапка 
за Оценување уставноста и законитоста на оспорена-
та одредба од Правилникот означен во точка 1 од 
оваа одлука. Постапката е поведена затоа што (осно-
вано се постави прашањето за согласноста на таа од-
редба со Уставот и законот. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 1 од 
оспорениот Правилник, покрај другото, е предвиде-
но како работен стаж признат како пензиски стаж 
да не се зема стажот стекнат кај приватни работо-
даватели. Со (овој член всушност е додаден нов став 
на член 31 од основниот Правилник во кој е пред-
видено дека учеството на работникот во распредел-
бата на средствата за лични доходи по основот ми-
нат труд се утврдува врз основа на работниот стаж 
признат како пензиски стаж, а во зависност од ре-
зултатите на неговиот тековен труд изразен во бо-
дови. 

5. Според член 72 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија, член 9, и други соодветни одредби од За-
конот за здружениот труд работниците, чиј што труд 
дополнително го користат работните луѓе кои самос-
тојно вршат дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓани, имаат право на 
средства за задоволување на личните, заедничките и 
општите општествени потреби и други права со кои 
се обезбедува нивната материјална и социјална си-
гурност, како и соодветни обврски, во согласност со . 
законот и со колективниот договор. Според член 116 
од Законот за работните односи, колективниот дого-
вор за правата и обврските од работен однос на ра-
ботниците на работа кај работодавателите не може 
да содржи одредби со кои на работниците им се 
дават помали права или се утврдуваат понеповолни 
услови за работа од правата и условите утврдени за 
работниците во основните организации. Во Колек-
тивниот договор („Службен весник на СРМ" бр. 33/78), 

склучен меѓу Советот на синдикатите на Македонија 
и Стопанската комора на Македонија, работниот 
стаж е утврден како (основ за определување на лич-
ниот доход на овие работници по основот минат 
труд. 

Од член «3 став 2 од Законот за проширената 
репродукција и минатиот труд произлегува дека ра-
ботниците чиј што труд како дополнителен го ко-
ристат работните луѓе кои самостојно вршат дејност 
со личен труд со средства на трудот во сопственост 
на граѓани, ги остваруваат правата сообразно со 
правата врз основа на минатиот труд, под условите 
и на начинот што се утврдени со законот. 

Со оглед на изнесеното, овие работници со за-
кон се изедначени во нивните права и обврски со 
работниците во здружениот труд и тие со својот те-
ковен и минат труд придонесуваат во развојот на 
малото стопанство, а со тоа согласно член 72 став 3 
од Уставот на СР Македонија, дел од доходот што 
е резултат на вишокот на нивниот труд може да ста-
не општествена сопственост и да се користи за пот-
ребите на развојот. 

Врз основа на изнесеното, Судот смета дека на 
работниците кои- се вработиле во здружениот труд, 
а кои стекнале одреден работен стаж на работа кај 
приватни работодаватели како основ за распределба 
на средствата за лични додади по основот минат труд 
треба да се зема и работниот стаж стекнат кај тие 
работодаватели. 

Со оглед на тоа што во оспорениот дел од член 
1 од означениот Правилник е предвидено работниот 
стаж стекнат кај приватни работодаватели да не се 
зема при утврдувањето на личниот доход по основот 
минат труд, Судот утврди дека оваа одредба не е во 
согласност со Уставот и со законот. 

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

У. бр. 139/83 
13 јуни 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

345. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

го од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 
јуни 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точка 1 на став 2 од член 16 
од Правилникот за станбени односи на работниците 
во Работната заедница на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Куманово" во Куманово, донесен со ре-
ферендум на 6 јуни 1981 година. 

2. Оваа одлука [ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната заедница на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Куманово" во Куманово, 
на начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи окти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, со решение У. бр. 17/83 од 11 април 
1984 година, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на одредбата од Правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е 
поведена затоа што основано се постави прашањето 
за несогласност на означениот член од оспорениот 
правилник со Уставот и со законот за станбени одно-
си, како и за неговата спротивност со Законот за 
здружениот труд. Ова затоа што во член 16 точка 1 
е предвидено стручната подготовка да има доми-
нантно влијание во однос на останатите основи спо-
ред кои се утврдува редот на првенство за доделу-
вање стан. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 16 од 
означениот правилник како основ според кој се утвр-
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дува редот на првенство за доделување стан на ко-
ристење, е предвиден и степенот на шкотската под-
готовка на работникот, и се определени од 5 до 20 
бода во зависност од степенот на таа подготовка. 

Исто така Судот утврди дека по основот „стан-
бена состојба" работник без стан добива само 3 бо-
да, а работник сместен во станот на родителите 1 
бод. 

Согласно член 42 став 1 од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СВМ" бр. 36/73) и член 
463 став 1 од Законот за здружениот труд, работни-
ците во основните организации со самоуправен општ 
акт, меѓу другото, самостојно ги утврдуваат основите 
и мерилата за 'добивање стан на користење но при-
тоа не смеат да ги повредат уставните и законските 
одредби. Согласно (означените законски одредби, оп-
ределувањето на висината на мерилата по утврдени-
те основи е прашање на квантификацирање, во чија 
оценка Уставниот суд не се впушта, сметајќи дека 
тоа спаѓа во домен на самоуправната регулатива на 
работните луѓе. 

Меѓутоа, во конкретниов случај во Правилникот 
е предвидено работникот кој нема стан да добие 
сашо 3 бода, односно основот „станбена состојба" во 
однос на основите од работниот придонес (за кој се 
определени од 5 до 20 бода), носи многу помалку 
бодови, со што според оценка на Судот е доведено 
во прашање остварувањето на уставното начело на 
заемност и солидарност. Ова затоа што во утврдува-
њето на редот на првенството за добивање стан> 
првенствено место треба да имаат социјално-економ-
ските основи, што ќе обезбеди стан односно станбен 
кредит да користи пред се лицето кое не го решило 
станбеното прашање. 

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

У. бр. 27/83 
13 јуни 1984 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
КИЧЕВО 

265. 
Врз основа на член 166 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита — Кичево, член 103 став 1 
и член 105 од Законот за здравствена заштита 
(„Службен весник на ОРМ" бр. 10/83), Извршниот од-
бор на Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита — Кичево, 
согласно овластувањето дадено од Собранието на 30. 
V. 1984 година, на седницата одржана на 25 јули 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ Н А СТАПКАТА Н А ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Н А РАБОТНИ-

Ц И Т Е ЗА 1984 Г О Д И Н А 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците за 1984 (година, утврдена со Одлука 
за висината на стапката на придонесот за здравстве-
на заштита на работниците за 1984 година, бр. 

0 2 - 5 1 0 0 / 3 од 2 1 декември 1 9 8 3 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 2 / 8 4 ) , се намалува од 7 , 0 ° / о на 6 , 65Р /о 

од бруто личниот доход на работниците. 

Стапката на придонесот за здравствена заштита, 
утврдена со истата одлука, за пензионерите и лицата 
привремено вон работен однос со право на здрав-
ствена заштита, се намалува од 10,70% на 10,25% од 
нето основицата. 

Член 2 
Обврзниците за уплата на придонесот, повеќе 

уплатениот придонес за здравствена заштита во пе-
риодот од 1 јануари до денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука, имаат право да по повратат преку 
Службата на општественото книговодство. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 [годи-
на и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-2930/2 
18 јули 1984 година 

Кичево Претседател, 
Стево Димитриески, е. р. 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот (стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи бр. 532 од 26. IV. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1646-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот реше гар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Кооператива" 
РО е. Мршевци — Скопје со следните податоци: До-
сегашниот в. д. директор Радуловиќ Никола се име-
нувала директор со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
532/84. (192) 

Окружниот стопански >суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 469 од 18. IV. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1744-8-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Карпош" О. сол. О. со 
ООЗТ — Скопје, Основно училиште „Мирче Ацев" 
— Скопје, ул. „Мечкин камен" бб со следните пода-

тоци: Досегашниот застапник в. д. директор Кунгу-
ловска Костадинка, се запишува како директор со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
469/84. (193) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-

нието Фи. бр. 514 од 23. IV. 1984 година, на регис-

гарска_ влошка бр. 1-748-0-0-0 ја запиша во суд-

скиот регистар промената на лицето овластено за 

застапување на Училиштето за применета уметност 

„2 Август" — Скопје, ул. „Киро Крстевски Платник" 

бр. 15 со следните податоци.- Се" брише досегашниот * 

застапник Александар Поповски, привремен, управ-

ник, без .ограничување, а се запишува новиот зас-

тапник Наум Димовски, претседател на привреме-

ниот одбор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
514/84. (194) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 443 од 23. IV. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1729-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето поблиската 
адреса на Електромонтажната инсталатерска задруга 
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„Елмак", РО — Скопје со следните податоци: Досе-
гашното седиште„— поблиската адреса на Електро-
монтажната инсталатерока задруга „Елмак"; РО — 
Скопје, ул. „Иво Лола Рибар" бр. 54-а се менува, та-
ка што во иднина ќе гласи: Електромонтажна инста-
латерска задруга „Елмак", РО — Скопје, ул. „Иле 
Илиевски" бр. 92-а. 

Од Окружниот стопански суд 'во Скопје, Фи. б|р. 
443/84. (195) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 110 од 8. IV. 1984 годиш, .на регис-
тарска влошка бр. 486 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање но РО Дом за живеење, одмор и рекреација 
на пензионерите и трудовите инвалиди — Ц. О. 
Битола со следните податоци: Работната организа-
ција ќе ја застапува Крсте Ташиевоќи, индивидуален 
работоводен орган — оо неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Станковски Гли-
гур. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
110/84. (177) , 

Окружниот »стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 100 од 3. IV. 1984 година, ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицата овластени 
за застапување на РО за .прикажување на филмови 
„Градски кина" — Битола со следните податоци: Се 
упишува Татевски Лазо во својство на инокосен 
индивидуален работоводен .орган — директор како 
лице овластено за застапување на РО за стапување 
во деловни односи на РО'со трети лица во грани-
ците утврдени со уставот, законот и статутот на ра-
ботната организација. 

* Им престанува овластувањето на Михајловски 
Миле и на Ор цановски Георгиев Никола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
100/84. (178) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 111 од 10. IV. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 590-05 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на ОО на здружен труд Централно ОУ „Наум 
Охридски", е. Пештани — Охрид, РО на ОО и вос-
питание „Кирил и Методиј" — Охрид, со следните 
податоци: ООЗТ ЦОУ ќе ја застапува МИЦКОВСКИ Зо-
ре, привремен управител. 

Привремените мерки ќе траат до нивното уки-
нување од страна на Собранието на општината Ох-
рид. 

Му престанува овластувањето на Милорад Куз-
манови. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
111/84. (179) 

ќе ја застапува Стојкоски Трајан, индивидуален ра-
ботоводен орган со ограничени овластувања, соглас-
но член 28 од Статутот на ООЗТ. 

Му престанува овластувањето на Стојановски Ди-
митрија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
56/84. (181) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 459 од 19. IV. 1984 година, на (регис-
тарска влошка бр. 2-1896-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на Зе-
мјоделско-сточарската задруга „Злате Малакоски", Р. 
О. е. Богдево, Гостивар. 

Задругата е основана со самоуправната спогодба 
од 11. III. 1984 година. 

Основачи на задругата се: Јаков лески Теофил,-
Петковски Бранко,- Николовски Томе; Николовски 
Јастрев; Селмани Гарип; Селмани Салија; Селмани 
Шаип; Селмани Мустафа; Билбшшвски Киро; Ма-
лаковски Митре; Манаковски Ксенте; Николовски 
Бранко; Јосифонски Методија; Билбиловски Раде; 
Кипро ски Лонте; Килроски Соломон; Трпески Благо-
ја,- Гаврил овски Драган; Гавриловски Гаврил; Гаври-
ловог Димче; Кипровски Варнава; Бил биловски Го-
луб; Наскоски Танош; Кипроврки Никодин; Спиров-
ски Теодосија. 

Основни дејности: производство во полјоделство-
то, гр адип арството, овоштарството и сточарството. 

Споредни дејности: селски туризам; домашни ра-
котворба! ; преработка на земјоделски (производи,- сер-
виси за одржување на земјоделски машини; трговија 
на мало со разни животни намирници, алкохолни пи-
јалаци и производи за куќни потреби,- трговија на 
мало со чевли, кожа, тумачи пластика,- трговија на 
мало со метална и ел биротехничка стока; трговија 
на мало со огрев и градежни материјали, бои, такови 
и хемикалии; трговија на големо со житарици и 
мелнички производи, зеленчук, овошје и преработки; 
трговија на големо со добиток и живина; трговија 
на големо со сурова кожа, волна и ел. 

За обврските спрема трети лица Задругата во 
правниот промет одговара со целиот свој имот. 

Задругарите — здружените основачи во правниот 
промет со трети лица одговараат во границите на 
своите парични емства од по 5.000 дин. и тоа за 
обврските настанати со нивното членство 'И 2 години 
по истапувањето од членството. 

Лице овластено за застапување е Петковски 
.Бранко, в. д. директор на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
459/84. (183) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 94 од 29. IV. 1984 година, на регис 
тарска влошка бр. 318-06 ја запиша во судскиот ре-
гистар пријавата за упис на промената на овласте-
ното лице на Медицински центар — Прилеп, ООЗТ 
Аптека со депоа на терен — Прилеп со следните 
податоци: Основната организација на здружен труд 
ќе ја застапува м-р Љупчо Грабулоски, директор 
на ООЗТ аптека со депоа на терен — Прилеп, во 
состав на Работната организација Медицински цен-
тар — Прилеп. Директорот е самостоен во вршење-
то на работите од својот делокруг. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
94/84. (180) 

КОНКУРСИ 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 56 од 5. III. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 576-14 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО на основното образование и воспитание 
„11 Октомври" — Прилеп, ООЗТ „Вера Циривири 
— Трена", е. Дебреште со следните податоци: ООЗТ 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" »бр. 17/79 и 46/82), 
Собранието на општината Гевгелија 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор — реизбор на еден судија 
во Општинскиот суд — Гевгелија 

Кандидатите, покрај општите услови, треба да ги 
исполнуваат и условите предвидени во членот 91 од 
Законот за редовните судови. 

Пријавите со потребните документи, кандидати-
те да ги достават до Собранието на општината, коми-
сија за избори и именувања, во рок од 15 дена оме-
тано од денот на објавувањето во весникот „Нова 
Македонија". 

Бр. 01-499/1 
6 јути 1984 година 

Гевгелија 
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ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ ЗБИРКИТЕ: 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

со Законот за дополнение на Законот за здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 57/83) 

Цена 240 д. / 

З А К О Н 

ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

со објаснувања и судска практика и со обрасци 
— Второ дополнето издание — Цена 400 д. 

V Се наоѓаат во печат: 

ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ 
НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА 

ПАТИШТАТА (Сојузен) 

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

(„Службен весник на СРМ" бр. 21/84). / 

З А К О Н 
ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 

(„Службен весник на СРМ" бр. 26/84). у ^ 

4. З а утврдување на јповолен изведувач инвести-
торот ги утврдува (следните к р и т е р и у м и кои понуду-
вачот е д о л ж е н д а ги наведе во својата понуда : 

— цена за изведување н а објектот , 100 е диии чии 
ф и к с н и дени, 

— рок за изведување — фиксен , 
— п р е с м е т а на работите по систем „клуч во 

р а к а " или според наве дб ени количини, 
— д о к а з з а о б е з б е д е ш е ? на 'материјалите (мини-

м у м — позитивна п о р а ч к а потврдена од производи-
телот), 

—' евентуалните дополнителни работи ќ е се пре-
сметуваат со единичните ф и к с н и цени. 

5.. Писмените при јави — понудите треба да со-
д р ж а т : . 

— ф и р м а (назив и точна адреса н а организаци-
јата), 

— н р еине од регистрацијата и 
— податоци з а стручните к а д р и и механизаци-

јата, 
6. Понудите се доставуваат на адреса : Р. О. „Ја-

ка 80", Скопје, Поштенски ф а х 279, во рок од 10 
дена од денот н а об јавувањето во „Службен весник 
на СР4Ц". 

7. Заинтересираните о р г а н и з а ц и и н а здружен 
труд, во предвидениот р о к з а поднесување на пону-
дите, м о ж а т да се з а п о з н а а т со инвестиционо-технич-
ката документаци ја секој ден од 6—14 часот, во прос-
ториите на инвеститорот н а ул. „50-та дивизи ја" — 
бб, Скопје. 

8. Н а ј п о д о б н и о т понудувач ќ е биде и з б р а н во 
рок од 10 дена од денот н а истекот н а конкурсот . 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ 
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ ] 

ЗАКОН 1 

(„Службен лист на СФРЈ" бр. 34/84). 

КРИВИЧЕН ЗАКОН Н А СРМ 
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ Н А КРИВИЧНИОТ 

ЗАКОН 

(„Службен весник на СРМ" бр. 23/84) со објаснувања 
и со предметен регистар на поимите 

— Второ изменето издание — 

Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вр-
шат на жиро сметка 40100-603-12498. 

Согласно член 61 и 67 од Законот з а изградба 
на инвестициони об јекти („Службен весник н а СРМ" 
број 35/73) и член 25 и 26 о д Правилникот за начи-
нот и постапката з а отстапување и з г р а д б а н а (ин-
вестициони објекти („Службен весник на ОРМ" 'број 
24/74), Работната организација „ Јака .80" — Радовиш 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

з а подобност н а изведувачите и собирање по-
нуди з а изведување на работите з а изградба на сис-
тем з а наводнување во месноста „Провалија" — Ра-
довиш 

1. Предмет н а конкурсот се: 
— земјени работи, 

. — монтерски работи, 
— бетонски работи . 
2. Ориентациона вредност н а работите е 12.000.000 

динари. 
3. Рок за завршување на работите е 2 месеци. 

СОДРЖИНА 
Страна 

334. Одлука з а користење на средствата н а со-
лидарноста н а Социјалистичка Република 
М а к е д о н и ј а з а отстранување н а последи-
ците о д елементарни непогоди — — — 569 

335. Правилник з а приправничкиот с т а ж и з а 
•стручните испити на здравствените работ-
ници — — — — — — — — — 569 

336. Правилник з а спроведување н а одредени 
одредби о д Законот за з е м а њ е и пресаду-
вање делови од човековото тело з а р а д и ле-
кување — — — — — — — — — 575 

337. Одлука на Уставниот суд на Македонија , 
У. бр. 5/84 ОД 20 јуни 1984 година — — 576 

338. Одлука н а Уставниот суд н а Македонија , 
У. бр. 28/84 од 31 м а ј 1984 година — — 576 

339. Одлука н а Уставниот суд н а Македонија , 
У. бр . 151/83 од 6 јуни 11984 година — — 577 

340. Одлука н а Уставниот суд н а Македонија , 
У. бр. 92/34 ОД 6 јули 1984 -година — — 579 

341. Одлука н а Уставниот суд н а Македонија , 
У. бр . 102/84 од 13 јуни 1984 година — — 579 

342. Одлука н а Уставниот суд н а Македонија , 
У. бр . 27/84 ОД 6 Јуни 1984 година — — 580 

343. Одлука н а Уставниот суд н а Македонија , 
У. (бр. 222/82 ОД 13 јуни 1984 ШДИНа — — 580 

344. Одлука на Уставниот суд н а Македонија , 
У. бр. 139/83 ОД 13 јуни 1984 година — 581 

345. Одлука н а Уставниот суд н а Македонија , 
У. бр . 27/83 ОД 13 јуни 1984 година — — 581 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

КИЧЕВО 
265. Одлука з а намалување н а стапката н а при-

.данесот за здравствена з а ш т и т а н а работ-
ниците за 1984 година — — — — — 582 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. ф а х 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


