
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Среда, 19 август 1981 
С к о п ј е 

Број 27 Год. XXXVII 

Претплатата за 1981 година изне-
сува 850 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

364. 
Врз аскова на точка 2 од Одлуката за премија 

за кравјо и овчо млеко вo 1981 година („Службен 
весник на СРМ" 6poj 45/80 и 22/81) и Самоуправ-
ната спогодба за здружување на дел од средствата 
од 0,40 динари по 1 ластар млеко за поттикнување 
разводот на млекопроизводството во СР Македо-
нија, Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА 
ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗВОЈОТ НА МЛЕКО -

ПРОИЗВОДСТВОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА 
ВО 1981 ГОДИНА 

I 
Со оваа финансиска програма се утврдува из-

носот на средствата и намените за поттикнување 
развојот на млекопроизводството во СР Македонија 
во 1981 година. 

II 
Средствата за финансирање на намените по 

оваа програма се обезбедуваат од следниве извори: 
— од Републичкиот буџет — спо-

ред Одлуката за премија на 
кравјо и овчо млеко во 1981 
година во износ од 

— (со издвојување по 0,40 дина,ри 
оо 1 литар млеко од малоцро-
дажбата во износ од околу 

ВКУПНО СРЕДСТВА' " 

III 
'Средствата од претходната точка ќе се испла-

туваат на посебна сметка — за поттикнување раз-
војот на млекопроизводството во СР Македонија. 

Носител на сметката по оваа програма е Ре-
публичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

IV 
Намените што ќе се финансираат по оваа про-

грама и обемот на средствата -се следни: 

25 000.000 дин. 

16.000.000 дин. 
41.000 ООО дин 

14 14.000 

— за проширена репродукција 
и тоа најмалку за 5% над 
простата репродукција во 
општествениот сектор преку 
учество во финансирање на 
набавката или сопствено 
производство на сте дни ју-
кица — до 1000 

— за проширена репродукција 
во говедарството најмалку 
за 5% над простата репро-
дукција во индивидуалните 
земјоделски домаќинства 
ореку учество во финанси-
рање набавката или сопст-
вено производство на стел-
ен јуеици — до 800 

финансирање на трошоците 
за контрола на произведе-
ните способности матично 
книговодство и селекција 
во гове/дарството и овчар-
о в ото — до 

учество во финансирањето 
на собирни станици за мле-
ко и мандри за преработка 
на млеко — до 

учество во финансирањето 
на набавката на овен реп-
родуктори за потребите на 
индивидуа леите земјоделски 
производители — до 

учество во финансирањето 
на набавката на бикови за 
потребите на индивидуални-
те земјоделски домаќинства 
во ридско-планинските под-
рачја — до 

- учество во изградбата на 
пунктови за вештачко осе-
менување на крави во ин-
дивидуалните земјоделски 
,домаќинства — до 

- 1.700 

10 165 1.650 

500 15.000 

50 24 1.200 

10 100 

манипулативен трошоци на 
банките и слични трошоци — 

1.000 

50 

ВКУПНО: 41.000 

6 000 

V 

Распоредот на средствата по корисници го врши 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство во согласност со Стопанската комора на 
Македонија, Институтот за сточарство и Задруж-
ниот сојуз на Македонија. 

VI 
Непотрошените средства по оваа програма во 

1981 година ќе се потрошат за истите намени во 
наредната година. 

VII 
Оваа програма влегува во сила по нејзиното 

објавување во „Службен весник на СР Македо-
нија", а ќе се применува од 1 Јули 19В1 година. 

Бр. 23-1314/1 
24 јуни 19811 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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365. 
Врз основа на член 173, став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („'Службен весник ' 
на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

' 1. За потсекретар во Републ.ичкиот секретари-
јат за земјоделство и- шумарство повторно се (наз-
начува Стефан Лазаров аки. 

2. Ова решение влегува во сила' со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Соијалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1508/1 
13 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

366. 
Врз основа на член 173, став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонка донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СТВО И ШУМАРСТВО 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство повторно се назначува 
Киро Докузовски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1509/1 
13 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

367. 
Врв основа на члеа 173, став 3 од Законот за 

државната управа („Службен в ваниќ на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
сообраќај и врски се назначува" Благој Ончевски, 
директор на ООЗТ — Предаватели и врски во РТВ 
— Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а" ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Ма ќе ДОПИЈ а;'. 

Бр. 17-1497/11 
13 јули 1981 водан л 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

368. 
Врз основа на член 173, став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНО-

ДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
законодавство и организација повторно се назна-
чува Саит Саит. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објав,и во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-,15l4/l 
13 јули 196l година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

369. 
Врз основа на член 173, став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собрание,то на СР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ 

, РАБОТИ И ПАЗјАР 

1. За помошник на републичкиот секретар за 
општостопански работи и пазар се назначува Дој-
чин Кочовски, помошник на директорот на Репуб-
личкиот завод ѕа цени. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-0.499/1 
13 јули 19'81 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

370. 
Врз основа на член 173, ^став 3 и член 176 од 

За,конот за државната управа („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

КУЛТУРА 

1. За потсекр,етар во Републичкиот секретари-
јат за култура повторно се назначува Перо Кец-
каровски. 

2. Ова решение влегува во ,сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1513/1 
13 јули l'98'l година 

Скопје 
Претседател -

на Извршниот (Совет. 
Благој Попов, с. р. 
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371. 
Врз основа на член 173, став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („(Службен вес-ник 
на СРМ" бр 45/80), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ 

L За помошник: на републичкиот секретар за 
наука и 'образование повторно се назначува Нико-
ла Вас,илевски. 

,2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во ,.Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр 17-15,12/1 
13 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р 

372. 
Врз основа на член 173, став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник 
на СРМ" бр. 4-5/80), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ИНДУСТРИЈА 

1. З-а потсекретар во Републичкиот секретари-
јат за индустрија повторно се назначува Иван Ди--
митровски. 

2. Ова решение влегува во ,сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1504/1 
13 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. „ 

373. 
Врз основ,а на член 173, став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ИНДУСТРИЈА 

1. За потсекретар во Републичкиот секретари-
јат за индустрија повторно се назначува Мито 
Марковски. 

2. Ова решение влегува во ,аила со денот на 'до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалис,тичка Република Македонија". 

Бр. 17-4503/1 
13 јули 1981 го,дина 

Скопје , 
Претседател 

на Извр,шниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

374. 
Врз сионова на член 33 и 34, став 2 од Законот 

за Извршниот совет („Службен весник на СРМ" 
бр., 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија ,донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

3iA ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР 
ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 

СРМ 

1. За потсекретар во Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија повторно се назначув,а 
Методија Рикалоскм. 

2. Ова решение влегува во аила со денот на до-
несувањето, а ќе .се објави во „Службен весник на 
Социј,алистичка Република Ма,кедонија". 

Бр. 17-152,2/И 
13 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

(на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

375. 
Врз основа на член 173, став 3 и член 176 од 

Законот з-а државната управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет ка Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. За советник на републичкиот секретар за 
финансии повторно се Назначува м-р Бранко Жив-
ковиќ. 

2. Ова решение влегува во аила со денот на до-
несувањето, а ќе ice објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија".-

Бр. 17-il49i8/!l 
13 Јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, ,с. р. 

376. 
Врз основа на член 173, став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Со,бранието на ОР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РА-

БОТИ И ПАЗАР 

1. За советник на републичкиот -секретар за 
оиштосто лански работи и лазар ice назначува Љер-
ка Захариевска, советник на директорот на Репуб-
личкиот завод за цени. 

2. Ова решение влегува во аила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социј,алистичка Република Македонија". . 

Бр. 17-1500/1 
3 3 јули 1981 падина 

Скопје 
Претседател 

,на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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377. 
(Врз основа на член 173, став 3 од' Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ 

РАБОТИ И ПАЗАР 

il. За советник на републичкиот секретар за 
општостопаеаки работи и пазар се назначува Трај -
че Галевски, советник во Републичката заедница 
на Републичкиот секретаријат за општостопански 
работи и пазар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќe се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17—,1501/1 
13 зули 1981 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

378. 
Врз основа на член 171 и 176 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собран,ието на СР Ма-
кедонка донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБ-
ЛИЧКИ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР 

1. За главен републички пазарен инспектор 
повторно се именува Димитар Бутнејски. 

2. Ова решение ,влегува во аила ,со ,денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-0.50(2/1 
13 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

379. 
Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од 

Законот 3ia државната управа („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/80), Изв,ршниот со,вет на Собрание-
то на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 

1. За советник на републичкиот секретар за 
индустрија повторно се назначува Миодраг Божиќ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1505/1 
13 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

380. 
Врз основа на член 171 и 176 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБ-
ЛИЧКИ ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКИ ИНСПЕКТОР 

1. За главен републички електро-енергетски 
инспектор повторно се именува Драгутин Велич-
ковски 

2. Ова решение (влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

,Бр. 17-1506/1 
13 зули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

381. 
Врз основа на член 173, став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 

1. За советник на републичкиот секретар за 
индустрија се назначува Христо Николов, совет-
ник во Работната заедница на Републичкиот сек-
ретаријат за индустрија. 

2. Ова р е ш н и е влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1507/1 
13 Јули 1981 година 

Cкопje 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

382. 
Врз основа на член 171 и 176 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА 
УПРАВАТА 3IA ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА 

1. За началник на Управата за ветеринарна 
служба повторно се именува днр Ангел Џеков. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1510/1 
13 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извр-шниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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383. 
Врз основа на член 171 и 176 од Законот за 

државната утрава („Службен (весник на СРМ" бр 
4-5/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБ-
ЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

1. За главен републички инспектор за земјо-
делство повторно се именува Љупчо Чакар. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето,' а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-45(11/1 
13 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

384. 
Врз основа на член 173, став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТ-

ВЕНО ПЛАНИРАЊЕ 

'1. За помошник на директорот на Републичкиот 
завод за општествено планирање се назначува Ца-
не Малинковски, советник - на директорот на За-
водот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1516/1 
13 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

385. 
Врз основа на член 173, став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весн-ик 
на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

. ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КО-

МИТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. За помошник на претседателот на Репуб-
личкиот комитет за физичка култура повторно се 

. назначува Томислав Димовски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1517/1 
13 јул,и 1981 година 

Скопје 

386. 
Врз основа на член 173, став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КО-
МИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

1. За помошник на претседателот на Репуб-
личката комисија за културни врски со странство 
повторно се назначува Михајло Банде 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1518/1 
13 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

387. 
Врз основа на член 173, став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

ЗА СТАТИСТИКА 

1. За помошник на директорот на Републичкиот 
завод за статистика повторно се назначува Бран-
ко Стојчевски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-15119/1 
13 јули 1981 година 

Скопје ' 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

388. 
Врз основа на член 33 и 34, став 2 од Законот 

за Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
НА НАЧАЛНИКОТ НА БИРОТО ЗА ПРЕТСТАВ-

КИ И ПОПЛАКИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. За помошник на началникот на Бирото за 
претставки и поплаки на Извршниот совет повтор-
но се назначува Ахмет Сеј фу лаху. 

2.. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-15 2'1/l 
13 јули 19181 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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389. 
Врз основа на член 173, став 3 и член 176 од 

Законот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на 'Собранието на 
СР (Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРО-

МЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

1. За помошник на директорот на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод повторно се назначува 
Благоја Герасимовкжи. 

2. Ова решение влегува во аила со денот на до-
несувањето, а ќе ,се објави во „Службен весник на 
Социјалис,тичка Република Македонија". 

Бр. 17-4520/1 
13 јули 19i81 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

390. 
\ 

Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-
ниот совет („'Службен весник на CРM" бр. 4/7,1), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 

СР МАКЕДОНИЈА 

1. За советник во Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија се назначува Миле Мар-
кудов, шеф на Општата служба на Републичкиот 
секретаријат за економски односи со стран ство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1923/1 
13 јули 1981 'година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

391. 
Врз основа на' член 3 од Одлуката за основање 

на Уредот за документација („Службен весник на 
СРМ" бр. 34/76) и член 34 од Законот за Изврш-
ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УРЕДОТ ЗА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. За директор на Уредот за документација во 
Извршниот (совет се -именува Ванчо Андонов, со-
ветник во Амбасадата на СФРЈ во Вашингтон, сме-
тано од 1. VIII. 198)1 година. 

2. Ова решение влегува во /сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1525/1 
13 јули 198)1 година 

Скопје 

392. 
Врз основа на член 178, став 1 и 3 од Законот 

за државната управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СО-

ЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За републичк,и советник во Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија се именува Иван Тошевски, директор 
на ' Уредот за документација BIO Советот, сметано 
од 1. VIII. 1981 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1524/1 
13 јули 1981 година 

Скопје 
Пјретседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

393. 
Врз основа на член 39 став 1 алинеја 3 од За-

конот за здравствениот надзор над прехранбените 
продукти и над предметите за општа употреба 
(„Службен весник на СРМ", бр. 29/73), републич-
киот секретар за здравство и социјална политика 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НАД ПРЕХ-
РАНБЕНИТЕ ПРОДУКТИ И НАД ПРЕДМЕТИТЕ 

ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 

I 
II. Се ^определува Републичкиот завод за здрав-

ствена заштита — Скопје да врши микробиолошки 
и хемиски прегледи на прехранбени продукти, 
^вклучувајте и хемиски прегледи по однос на пес-
тициди во , прехранбените продукти и суровини. 

2. Се определуваат да вршат микробиолошки и 
хемиски 'прегледи на прехранбени продукти здрав-
ствените и други организации: 

1) Здравствениот дом — Скопје; 
2) ,Медицинскиот центар — Прилеп; 
3) Медицинскиот центар — Тетово; 
4) Медицинскиот центар — Кавадарци; 
б) Медицинскиот центар — Битола; 
6) Заводот за превентивна медицинска зашти-

та — Скопје; 
7) Медицинскиот центар — Струмица; 
8) ЗИК „Црвена ѕвезда" Н. Сол. О. ООЗТ -

Истражувања и развој — Штип и 
9) ЗИК „:Пелагонија" ООЗТ Пивара — Битола. 
3. Се определуваат да вршат микро би о л опши 

прегледи над прехранбени продукти здравствените 
организации: 

1) Медицинскиот центар — Куманово; 
2) Медицинскиот центар — Титов Велес; 
3) Медицинскиот центар — Охрид и 
4) Медицинскиот центар — Струмица. 
4. Се определува да врши микробиолошки и 

хемиски прегледи над прехранбени продукти од ч 
животинско потекло Ветеринарниот институт — 
Скопје. 

II 
Со влегувањето во сила на ова решение прес-

танува да важи Решението за определување здрав-
ствени и други организации за вршење испиту-
вање на здравствената исправност над прехранбе-
ните продукти и над предметите за општа упот-
реба („Службен весник на СРМ", бр. 17/80). 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р, 
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III 
Ова решение влегува во аила осмиот ден од 

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

Бр. 01-01-3800 
23 јули 1981 година 

СкопЈе 
Републички секретар 

за здравство и социјална v  
политика, 

Петар Џундев, с. р. 

394. 
Брз основа на член 43 алинеја 5 од Законот 

за системот на цените и општествената контрола 
на цените („Службен весник на СРМ", бр. 33/80). 
Советот на Републичката заедница за работите на 
цените, на седницата одржана на 16 Јули'1981 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА КОИ САМОУПРАВ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ДОСТАВУ-

ВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ ЗАРАДИ 
СЛЕДЕЊЕ 

1. Одлуката за производите и услугите ѕза кои 
самоуправните организации и заедници доставу-
ваат известување за цените заради 'следење 
(„Службен весник на СРМ", бр. 9/81) престанува да 
важи. 

12. Оваа одлука влегува во сила со донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр 115-5/1 
24 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател на Советот, 

д - р Александар Донев, с. р. 

395. 
Уставниот суд на^ Македонија, на основа чле-

нот 433' од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по Јавната' расправа од 22 маЈ 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 43 од Правилникот за 

основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи, донесен од работниците во Работна-
та организација „Печатница — Просвета" во Ку-
маново, со референдум на 30 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Печатницата „Просвета" во Ку-
маново, на начинот предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 3/81 од 12 февруари 1981 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
членот 43 од правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што 
пред Судов" основано се постави прашањето за сог-
ласноста на означениот член од оспорениот пра-
вилник со уставното начело на економска и ,соци-
јална сигурност на работникот во вршењето на од-
редени работи и работни задачи, како и со наче-
лото на заемност и с о л и д а р н о с т . 

4. Во текот на постапката и на јавната распра-
ва Судов утврди дека во ставот 1 на член 43 од 
оспорениот правилник е предвидено, на работникот 
кој не работи поради прекин на работата настанат 
без негова вина да му се плаќа надоместок на ли-
чен доход во ви,сина од 70% од аконтацијата. 

Според' мислењето на Судов, не е во согласност 
со Уставното начело на економска ш социјална си-

гурност на работникот и со начелото на заемност 
и солидарност одредбата од О1соорениот правилник 
според која е предвидено на работникот да му -се 
исплатува надоместок во висина од 70% од акон-
тацијата на личниот доход во случаите кота тој 
поради прекин на работата до кој дошло без не-
гова вина, е спречен да работи. Ова затоа што во 
смислата на членот 23 од Законот за работните 
односи, работникот може да биде распореден да 
врши работи, односно работни задачи кои одго-
вараат, на неговата стручна подготовка. 'Според тоа, 
тој треба да прима личен доход во согласност со 
основите и мерилата определени во самоуправниот 
општ акт за распределба на средствата за лични 
доходи. Освен тоа, според одредбите на членовите 
134 и 135 од Законот за здружениот труд, работ-
никот има право на личен доход по основите и ме-
рилата од правилникот за распределба на 'средст-
вата за лични доходи и со оглед на тоа што во те-
кот на месецот, односно годината прима аконтација 
на личниот доход, а конечната пресметка на лич-
ниот доход се врши при утврдувањето на зав,рш-
ната сметка на основната организација на ,здруже-
ниот труд, според неговиот придонес во работата, 
без оишед на времето што во текот на годината ра-
ботнико,т го провел на работа. Од друга страна, 
според членот 126 став 2 од Законот за здруже-
ниот труд, покрај примената на начелото 'на рас-
пределба според трудот при утврдувањето н а ' лич-
ниот доход на работникот, работниците во основна-
та организација го применуваат и начелото на со-
лидарност, првенствено со 'користење на средствата 
за заедничка потрошувачка заради учествување во 
покривањето на определени социјални и други 
потреби на работникот со понизок личен доход. 

Со 1 оглед на изнесеново Судов смета дека ста-
вот 1 на член 43 од оспорениот правилник не е во 
согласност со наведените уставни и законски од-
редби, односно со начелото на економска и ; соци-
јална сигурност на човекот и начелото на" заем-
ност и солидарност. 

Понатаму, Судов утврди дека во ставот 2 на 
член 43 од правилникот е предвидено на работник 
кој од неоправдани причини 'одбие да ги извршува 
работите, односно работните задачи на чие извр-
шување е распореден, нема право на никаков - из-
нос на личен доход за тоа време. 

Според мислењето на Судов во случај кога ра-
ботникот одбие да работи на работите и работните 
задачи на кои е распореден, претходно е потребно 
вината на работникот да ја утврди дисциплинска 
комисија. Одбивањето на работникот да ги врши 
работите и работните задачи на кои е распореден 
од неоправдани причини може да претставува само 
повреда на работната обврска. За повреди на ра-
ботните обврски и за други повреди на работната 
дисциплина на работникот може да му ое изрече 
една од дисциплинските мерки предвидени во чле-
нот 195 од Законот за здружениот труд. При тоа 
според мислењето на Судов, работникот може да 
сноси и соодветни последици во поглед на своето 
учество во распределбата на средствата за лични 
доходи, ако со повредата на работните обврски го 
намалил СВОЈОТ работен придонес и со таквото од-
несување влијаел во одредена мерка и работната 
организација да оствари помал доход. Меѓутоа, Су-
дов смета дека помалото учество во распределбата 
на средствата за лични доходи на работникот би 
требало да се одрази при распределбата извршена 
според резултатите постигнати во работата. Во ва-
ков случај според мислењето на Судот треба да се 
утврдат основи и мерила со кои ќе се обезбеди 
намалување на аконтацијата на личниот доход 
сразмерно со неизвршените работи и работни за-
дачи. Исто така, Судов смета дека со ускратува-
њето на правото на личниот доход и надоместокот 
на личен доход во вакви случаи се повредува ус-
тавното начело на економската и социјалната си-
гурност на работникот во вршењето на одредени 
работи и работни задачи. 
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(Поради тоа Судов оцени дека и ставот 2 од 
член 43 од оспорениот правилник не е во соглас-
ност со наведените уставни начела и е во спротив-
ност со наведените одредби од Законот за здруже-
ниот труд. 

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

У. бр. 3/81 
22 мај 198И година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

396. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на ОР Македонија и членот 15, 
алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на 
постапката /пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на сед-
ницата од 11 јуни 198)1 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за 
основите и мерилата за 'Стекнување и распореду-
вање на доходот и распределба на средствата за 
лични доходи, донесена од работните луѓе во Цен-
тралното основно училиште „Кочо Рацин" во Нов 
Дојран, на седницата од 20 април 1977 го,дина, а 
посебно на точката 6 на член ч35 и делот II на 
членот 37 од оваа самоуправна спогодба. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Кочо Рацин" во Нов Дојран, на начинот предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 5/81 од 7 мај 19811 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
беше 'поведена затоа што пред Судов основано се 
постави прашањето за законитоста на. постапката 
за донесување на оспорената спогодба, односно за-
тоа што е донесена на собир на работните луѓе. 
Исто така, основано се постави ^прашањето за сог-
ласноста на оспорените одредби од спогодбата со 
Законот за здружениот труд затоа што како по-
себен основ за распределба на средствата за лични 
доходи е предвидена и стручна подготовка на ра-
ботниците. 

4. Разгледувајќи ја оспорената самоуправна 
спогодба, во текот на постапката и на седницата, 
Судов утврди дека таа не е донесена со референ-
дум, туку на соб,ир на работните луѓе. 

Согласно ставот 1 на член 463 од Законот за 
здружениот труд, работниците во основната орга-
низација на здружениот труд за основите и мери-
лата за распределба на средствата за лични до-
ходи одлучуваат со референдум 

(Со оглед на тоа што со оспорената самоуправ-
на спогодба се регулираат прашања од областа на 
личните доходи а е донесена на собир на работ-
ните луѓе, а не со референдум, како облик на лич-
но изјаснување во КОЈ на најдемократски начин се 
изразува волјата на работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд, Судов утврди дека 
таа е во спротивност со ставот 1 на член 463 од 
Законот за здружениот труд. 

'5. Разгледувајќи ги оспорените одредби од са-
моуправната спогодба, Судов утврди дека во точ-
ката 6 на член 35, покрај другите основи, како по-
себен основ за распределба на средствата за лич-
ни доходи е предвидена и стручната подготовка за 
која, во оспорениот дел II на член 37 од спогод-
бата, е предвиден определен број на бодови за сите 
степени на образованието, како и за квалификува-
ниот и неквалификуваниот работник. 

Согласно начелото на распределба според тру-
дот, утврдено во членрт 22 сид Уставот на СР Ма-
кедонија и ставот 1 на член 126 од Законот за 

здружениот труд, на секој работник му припаѓа 
од доходот на основната организација на здруже-
ниот труд личен доход според резултатите на не-
говиот труд и неговиот личен придонес што со 
СВОЈОТ тековен и минат труд го дал во 'зголемува-
њето на доходот на основната организација. Во 
остварувањето на ова начело, работниците во ос-
новната организација на здружениот труд се долж-
ни да "утврдат основи и мерила за распределба на 
средствата за лични доходи со кои треба да се 
обезбеди личните доходи на работниците да се ут-
врдуваат врз основа на трудот и работењето што 
ќе го оствари организацијата. 

Од друга страна, според ставот 3 на член 129 
од Законот за здружениот труд, придонесот на ра-
ботникот во работата се утврдува зависно од^ ква-
литетот и квантитетот на работата, земај'ќи го 
предв,ид особено обемот и сложеноста на работата, 
квалитетот на остварените резултати од трудот, 
успешноста во користењето на средствата на тру-
дот, остварените заштеди во работата, користење-
то на работното време, одговорноста и условите 
под кои работи работникот 

Со оглед на тоа што во точката б на член 35 
и во делот II на член 37 од оспорената самоуправ-
на спогодба како посебен основ при ра,спределбата 
на средствата за лични доходи е предвидена 
стручната подготовка, која веќе еднаш е вредну-
вана во основот сложеност, како нејзин изразувач, 
Судов утврди дека ДВОЈНОТО вреднување на сред-
ствата за лични доходи по степенот на стручната 
подготовка на работникот го нарушува начелото на 
распределба според трудот и е во спротивност со 
ставот 3 на член 12i9 од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бр. 5/81 
11 јуни 1981 ,година 

Скоп ј е 
Претседател 

на Уставниот оуд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

397. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на М,акедонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа 
на 2.2 ма ј 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 38 и 39 од Пра-
вилникот за стекнување на доходот, распоредува-
ње на чистиот доход и за распределба на сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка на работниците во Гимназијата „Цветан Ди-
мов" во Скопје,, донесен со референдум на 16 де-
кември 1977 година. 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Гимназијата „Цветан Димов" во 
CiKonje на нач,инот предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр 19/811, поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на одредбите од правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што пред Судов основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорен,ите 
одредби со начелото на распределба според тру-
дот и со начелото на еднаквост на работните луѓе 
и граѓаните. 

4. Разгледувајќи го означениот правилник, во 
текот на претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека во оспорениот член 38 се 
утврдени основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи на работниците во 
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гимназијата. Во делот од овој - член, кој се одне-
сува на мерилата за утврдување на пресметковна-
та основа на работните места, се утврдени основи-
те и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи за секоја работа и работна задача, 
кои понатаму се расчленети на елементи и за се-
кој од нив утврден е соодветен број бодови. За 
директорот, наставниците, секретарот, сметководи-
телот и домаќинот, освен тоа, е предвидена „наг-
рада за стручна оспособеност и педагошко усовр-
шуваше по пат на испити, семинари, советувања 
и друго" која им следува од навршената петта до 
навршената седумнаесетта година работен стаж 
Таа награда се дава секоја година и изнесува 10/о 
од остварениот личен доход, без личниот доход ут-
врден по основ на минат труд. Понатаму, според 
оспорениот член 39 од правилнико,т, за сите вра-
ботени жени после 25-тата, односно за сите вра-
ботени мажи по 30-тата година за секоја година 
се определ.ува по 1 бод заклучно со 35-тата однос-
но со 40-тата година работен стаж. Понатаму, во 
членот 43 од оспорениот правилник е определено 
дека утврдувањето на личниот доход по основ на 
минат труд ќе се врши во рамките на 15% од 
основицата без личниот доход остварен за оспосо-
беност во работата. 

5. Според ставот 2 на делот И од Основните 
начела од Уставот на СР Македонија општестве-
но економската положба на работниот човек му 
осигурува работејќи со средствата во општествена 
сопственост и решавајќи непосре,дно и рамно,прав-
но со другите работни луѓе во здружениот ТРУД за 
сите работи на општествената репродукција во ус-
лови и односи на меѓусебна зависност, одговорност 
и солидарност, да го остварува својот личен, мате-
ријален и морален интерес и правото да се корис-
ти со резултатите од својот тековен и минат труд 
и со придобивките на општиот материјален и оп-
штествен напредок, на таа основа што поцелосно 
да ш задоволува своите лични и општествени 
потреби и да ти развива своите работни и други 
творечки способности Работникот според членот 
178 од Законот за здружениот труд, има право и 
должност совесно и грижливо да ги врши довере-
ните работи и да ги извршува работните задачи и 
постојано да го усовршува своето знаење, способ-
ност и работни вештини, за да ги врши што поус-
пешно определените работи и да ги извршува ра-
ботните задачи. 

1Со оспорениот член 38 од Правилникот е пред-
видена распределба на средствата за лични доходи 
за стручна оспособеност и педагошко усовршување 
што, според мислењето на Судов, е вон системот 
на распределбата според труд,от затоа што струч-
ната подготовка и педагошкото усовршување не 
се предвидени како самостојни основи за распре-
делба на средствата за летни доходи, со оглед на 
што Судов утврди дека членот 38 од правилникот 
не е во согласност со означените уставни и закон-
ски одредби. Судов притоа смета дека секој ра-
ботник има право и должност да ги развива свои-
те работни и други творечки способности, да ги 
усовршува и издигнува своето знаење, способности 
и работни вештини заради поуспешно извршување 
на доверените работи и работни задачи, а што ќе 
има влијание врз резултатите на неговиот труд и 
неговиот личен доход 

6. Според алинејата 8 на став 3 од членот 13 
и ставо,т 1 на член 126 од Законот за здружениот 
ТРУД работниците во основната организација на 
здружениот труд остварувајќи го правото на ра-
бота со општествени средства заедно и рамноправ-
но стекнуваат личен доход, а личниот доход на 
работникот согласно членот 22 од Уставот на СР 
Македонија се утврдува според резултатите на не-
говиот труд и според неговиот личен придонес што 
со СВОЈОТ тековен и минат труд го дал за зголе-
мувањето на доходот на основната организација, 
а во согласност со нане лото на распределба с pop ед 
трудот и сразмерно со порастот на производноота 
на својот труд и на трудот на работниците во 

другите основни организации со кои ги здружил 
трудот и средствата и на вкупниот општествен 
труд. 

Со оти е д на тоа Судов утврди дека не е во 
согласност со начелото на распределбата според 
трудот и со начелото на еднаквоста на работните 
луѓе и членот 39 од правилникот затоа што со 
него е утврден посебен број бодови за оние ра-
ботници кои се наоѓаат пред исполнувањето усло- N  

ви за пензија што не е поврзано со придонесот на 
работникот и резултатите на трудот. 

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

У. бр. 19/61 
22 мај 1981 година 

О К О П Ј е 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

^ 
398. 

Уставнио,т суд на Македонија, на основа чле-
нот 433 од Уставот на ОР Македонија и членот 15 
алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 4 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИ-НУВА точката 2 „е" на член 19 од 
Правилникот за стекнување и распоредување на 
чистиот доход и распределба на средствата за лич-
ни доходи и заедничка потрошувачка на работ-
ниците во Пионерскиот центар „Трајче Маглоски" 
во Бито,ла, усвоен со референдум на 7 јули 1980 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Пионерониот центар „Трајче 
Маплоски" во Битола на начинот предвиден за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 51/80 од 3 април 1981 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
одредбата означена во точката 1 на оваа одлука. 
Постапката беше поведена затоа што пред Судов 
основано се постави прашањето за нејзината сог-
ласност со членот 23 од Уставот на СР Македо-
нија. 

4. iBo претходното испитување и на седницата 
Су,дот утврди дека според точката „е" на членот 19 
од означениот правилник, бодовите за квалитетот 
на остварените резултати од трудот, кој е пред-
виден како посебен, основ за распределба на сред-
ствата за лични доходи, ги определува директорот 
два пати во календарската година врз основа на 
следењето на извршувањето на работите и работ-
ните задачи на работниците. ,По овој осно,в настав-
ниците и административните работници добиваат 
до 40 бода, а помошните работници до 25 бода. Ра-
ботниците пак во текот на последните 10 години 
пред заминувањето во ^пензија го Добиваат макси-
малниот број на бодови тео овој основ. Директорот 
не добива бодови по овој основ. 

5. (Сог,ласно ставот 1 на член 23 од Уставот 
на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од За-
конот за здружениот труд работниците во основ-
ната организација на здружениот труд, ги утвр-
дуваат основите и мерилата за распоредување на 
доходот и основите и мерилата за распределба на 
средствата за своите лични доходи Основите и 
мерилата, пак, треба да го обезбедат остварување" 
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то на начелото на распределба на средствата за 
лични доходи според вложениот труд. Од друга 
страна мерилата по секој од утврдените основи не 
може да бидат утврдени во распон, туку точно 
определени. 

'Co оглед на тоа што со точката „е" на членот 
19 од оспорениот правилник мерилата кои се од-
несуваат на квалитетот на извршените работи и 
работни, задачи се определени во распон, како и со 
оглед на тоа што точниот износ на "бодовите по 
овој о анов е овластен да ги определува директорот 
на Пионер синот центар во Битола, Судов оцени де-
ка таа не е во согласност со ст,авот 1 на член 23 

од Уставот на СР Македонија и дека е во спро-
тивност со ставот 1 на член 127 од Законот за 
здружениот труд. 

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

У. бр. 51/80 
4 јуни 1981 година 

Скопје 

' Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

268. 
Врз оонова на член 15 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 39/73) и член 188 точка 5 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија („Службен весник на СР,М" бр. 8/79), Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија и Ста-
решината ото на Исламската заедница - на Соција-
листичка Република Македонија склучуваат 

д о г о в о р 
ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ВЕРСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА ИСЛАМСКА-

ТА ЗАЕДНИЦА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Сo овој договор' се спроведува пензиското и 

инвалидското осигуруваше на верските службени-
ци на Исламската заедница од подрачјето на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија (во на-
тамошниот текст: осигуреници) и членовите на 
нивните семејства. 

Член 2 
Како осигуреници во смисла на ОВОЈ договор се 

сметаат: 
1) верските службеници на Исламската заедни-

ца со висока, виша и потполна средна стручна под-
готовка, поставени од надлежните органи на Ис-
ламската заедница; 

2) верските службеници на Исламската заед-
ница со непотполна средна стручна подготовка по-
ставени на верски должности од надлежните ор-
гани на Исламската заедница; 

3) верските службеници на Исламската заед-
ница поставени на верски должности од надлеж-
ните органи на Исламската заедница чие поставу-
вање е потврдено' од страна на Старешинството на 
Исламската заедница на СР Македонија; 

4) мујезините и муалимите поставени од над-
лежниот орган на Исламската заедница чие поста-
вување е потврдено од Старешинството на Ислам-
ската заедница на СР Македонија. 

Овој договор не се однесува на лицата од 
претходните точки кои се осигурени по друга осно-
ва за пензиско и инвалидско осигурување 

Член 3 
Под висока стручна подготовка во смисла на 

овој договор се подразбираат, покрај редовните 
факултети и со нив изедначените школи, Ислам-
скочтеолошкиот факултет во Сараево, верските 
школи на Исламската заедница изедначени со ф а -
култетите и дипломи на странските факултети и 
под услов на нострификациј а на дипломата. 

Под виша стручна подготовка во смисла на 
овој договор се подразбираат Државната шериј ан-
етка судска школа во Сараево и Алија, како и прв 
степен на факултетите. 

Под потполна средна стручна подготовка во i 
смисла на овој договор се подразбира, покрај, ре-
довните средни и со нив изедначени школи, вер-
ските школи на Исламската заедница кои по оп-
штите прописи за рангот на школите и курсевите 
се изедначени со потполните средни школи, 8 го-
,дини нереформирана медреса со признат Иџазет-
нам, осумгодишно Гази-Хусревбегава медреса во 
Сараево со завршен испит по наставната програма 
коза важеше до крајот на учебната 1960/61 година, 
петгодишна Гази-Хусревбетова медреса во Сарае-
во со завршен испит по наставната програма вове-
дена после 196/1/6)2 година, петгодишна средна А л а ј -
дин Медреса во Приштина со завршен испит по 
наставниот план и програма кои се воведени поч-
нувајќи од учебната 1962/63 година, и тригодишен 
и четиригодишен Дарулмуалимин во Сараево. 

Под верски службеници кои немаат средна 
стручна подготовка во см,исла на овој договор се 
подразбираат лицата кои на кој и да било начин 
се оспособени за вршење верска служба чие пос-
тавување е потврдено од Старешинството на Ис-
ламската заедница на СР Македонија. 

Член 4 
Права од пензиското и инвалидското осигуру-

вање имаат осигурениците и членовите на нивни-
те семејства во обем и под услови определени со 
Законот за основните права од, пензиското и инва-
лидското осигурување (во натамошниот текст: За-
кон за основните права), Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување (во натамошниот текст: 
Закон) и Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонка (во натамошниот текст: Статут), до 
колку со овој договор не е поинаку определено. 

Член 5 
Права од пензиското и инвалидското осигуру-

вање можат да остварат лицата од член 2 на овој 
договор на кои им е признато СВОЈСТВО на осигу-
реник според одредбите на ОВОЈ договор. 

Член 6 
Обврската за плаќање придонес за пензиското 

и, инвалидското осигурување настанува со призна-
вањето својство на осигуреник. 

Својство на осигуреник се стекнува со денот 
на стекнувањето на едно од својствата од член' 2 
на овој договор, а престанува со денот ,на преста-
нокот на тоа својство. 

Својството на осигуреник го утврдува, врз ос-
нова . на пријава на осигурување, надлежната ос-
новна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување. 
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Член 7 
Старешинството односно одборите на Ислам-

ската заедница се должни за своите' осигуреници 
да поднесуваат пријава на осигурување, одјава на 
осигурувањето и пријава за промените во текот 
на осигурувањето во рок од осум дена од денот на 
здобивањето односно престанокот на СВОЈСТВОТО на 
окжѓгуреник во смисла на член 2 од ОВОЈ договор, 
односно во рок од осум дена од настанатата про-
мена на начин и под услови предвидени во Зако-
нот за матична евиденција. 

Член 8 

За пензиското и инвалидското осигурување кое 
се спроведува по ОВОЈ договор се плаќа придонес 
од основиците на осигур,увањето утврдени со овој 
договор с,о примена на стапка на придонесот за 
пензиско и 'инвалидско осигурување КОЈ а ја утвр-
дува Самоуправната интере,сна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија (во натамошниот текст: Заедница). 

Член 9 

Правата според Законот за основните права, ' 
Законот, Статутот, други општи акти на Заедни-
цата и овој договор можат да ги остваруваат оси-
гурениците и членовите на нивните семејства само 
ако сите стасани придонеси бидат во целост упла-
тени 

ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

Член 10 

На осигурениците во пензиски стаж им се зас-
метува: 

1) времето поминато во осигурув,ање по Дого-
ворот'за социјално осигурување на верските служ-
беници на Исламската верска заедница во Соција-
листичка Федеративна Република Југославија 
(„Службен лист на СФРЈ" бр 14/67) и по овој до-
.говор ; 

2) времето поминато во вршење на верска 
служба од денот на почетокот на вршењето на 
верската служба до денот на установувањето на 
социјалното осигурување на членовите на Ислам-
ската верска заедница, врз основа на ,писмен доказ 
издаден од Старешинст,вото на Исламската заед-
ница; 

3) периодите на стажот на осигурување навр-
т е н до почетокот на примената на овој договор 
според Законот за пензиското и инвалидското оси-
гурување; 

4) периодите на посебен стаж к тоа' времето 
на учеството во револуционерна работа, народно-
о,слободителната воЈна, антифашистичка борба во 
другите земји и војски, времето на учество во вој-
ните како и времето на прекинот на вршењето на 
верската служба поради околностите предиз,вика-
ни од војната, според одредбите на Законот за ос-
новните права. 

Ако признавањето на определен период во 
пензиски стаж е условено со стапување на работа 
или со одредено траење или престанок на работата, 
ќе ,се смета дека ТОЈ услов е исполнет со врш,ењето 
на должноста од член 2 на овој договор. 

На осигурениците од член 2 на ов,ој договор 
на кои со овој договор им се установува право о,д 
пензиското ,и инвалидското осигурување како и на 
осизгурениците од член 2 став 1 точка 4 и 5 од 
Договорот за социјално осигурување на службени-
ците на Исламската верска заедница во Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија им се 
признава во пензиски стаж времето на вршењето 
верска служба за периодот од установув,ањето на 
осигурувањето на верските службеници на Ислам-
ската заедница до почетокот на примената на овој 
договор, под услов да се обезбедат средства за 
покрив,ање на тој стаж по пат на колективен до-
куп. 

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 

1. Пензиско осигурување 

Член 11 

Осигурениците и членовите на нивните семеј-
ства имаат право на старосна и (на семејна пензија. 

Ч,лен 12 

О,сигурениците не можат да остварат право на 
предвремена старосна пензиј,а ниту на заштитен 
додаток на (старосната пензија а членовите на нив-
ните семејства не можат да остваруваат право на 
заштитен додаток на семејната пензија. 

2. Инвалидско осигурување 

Член 13 

В,о случај на настапување на инвалидност' или 
телесно оштетување осигурениците имаат право 
на: (инвалидска пензија, додаток за^ помош и нега, 
професионална рехабилитација, вработување на 
соодветна работа' и на парични надоместоци во 

' врска /со рвие права како ,и на паричен надоместок 
за телесно оштетување 

По исклучок од претходниот став во случај на 
настапување на инвалидност од II категорија оси-
гурениците не м о ж а т ' д а остварат право на врабо-
тување со скратено работно време, ниту надомес-
ток во врска со користењето на тоа право. 

Осигурениците не можат да остварат право на 
заштитен додаток на инвалидската пензија. 

Член 14 

Право на професионална реха,билитација и 
право на вработување имаат. осигурениците на кои 
Старешинството на Исламската заедница во рам-
ките на верската дејност на Исламската заедница" 
не може 'Да им обезбеди друга должност односно 
друга работа. 

Професионалната рехабилитација и вработува-
њето се спроведуваат согласно соодветните одредби 
на Законот и Статутот на Заедницата 

Член 15 

Како своја работа во смисла на член 31 од 
Статутот на Заедницата и овој договор се подраз-
бираат работите што ги врши осигуреникот во 
вршењето на својата верска служба односно дру-
ги работи кои ги вршат осигурениците од член, 2 
на овој договор. 

При оцената на инвалидноста и преостанатата 
работна способност на осигуреникот стручниот ор-
ган за оцена на инвалидноста и преостанатата ра-
ботна способност ги зема во предвид нормите на 
Исламската заедница со кои се регулира способ-
носта за вршење верска служба. 

Член 16 

Кога за утврдување на одделни права од ин-
валидското осигурување се зема предвид личниот 
доход на осигуреникот остварен во одреден период 
пред настапувањето на инвалидноста, како личен 
доход за утврдување на тоа право се земаат осно-
в н и т е утврдени со овој договор, по кои осигуре-
никот бил осигурен во соодветниот период. 

ОСНОВИЦА НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 17 
Основиците на осигурувањето се определуваат 

според должината на пензискиот стаж и шведска-
та подготовка и однесуваат: 
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1. За осигурениците со висока школска под-
готовка: 

За стаж на осигурување Основица на оси-
гурување 

до 10 години 
од 10 до 20 години 
од 20 до 30 години 

преку 30 години 

6 610,00 
7.350,00 
8 8129,00 

10 299,00 

' 2. За осигурениците со в,иша школска подго-
товка: 

За стаж на осигурување Основица на оси-
гурување 

до 10 години 
од ilO до 20 години 
ед 20 до 30 години 

преку 130 г о д и н и 

5.892,00 
6.610,00 
8.088,00 
9.528,00 

3. За осигурениците со средна школска подго-
товка : 

За стаж на осигурување О т о в и ц а на оси-
гурување 

до 10 го,дини 5.155,00 
од 10 до 20 години 5.892,00 
од 20 до 30 години 7 350,00 

преку 30 години 8.829,00 

4. За останатите осигуреници: 

За стаж на осигурување Основица на оси-
гурување 

до 10 години 
од 10 до 20 години 
од 120 до 30 години 

преку 30 години 

4.409,00 
5 1155,00 
5 892,00 
6 6110,00 

Како основица на осигурувањето на претседа-
телот на Старешинството на Исламската заедница, 
версконпросветниот референт и на главните има-
ми (муфтии) служи надоместокот определен со од-
лука на Старешинството на Исламската заедница, 
а на верскиот просветен референт на Одборот на 
Исламската заедница надоместокот определен со 
одлука на Одборот на Исламската заедница. 

Член 18 
Основиците на осигурувањето од член 17 на 

овој договор ќе се сметаат како личен ,доход оства-
рен во 1980 година и истите во почетокот на се-
која календарска година ќе се пресметуваат на 
соодветни поголеми износи според порастот на но-
миналните лични доходи ,во Републиката во прет-
ходната година 

Основиците на осигурувањето утврдени на на-
чин определен со претходниот став се ,применуваат 
од првиот ден на годината во која се врши прес-
метувањето. 

ПРИДОНЕСИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 19 
За пензиско и инвалидско осигурување на оси-

гурениците се плаќаат придонеси предвидени со 
Законот. 

'Придонесот се пресметува и плаќа од основи-
ците на осигурувањето утврдени во смисла на 
член 17 од ОВОЈ договор по стапка коза за утврду-
ва Собранието на Заедницата,д 'пресметана на нето 
износ 

Додека не се изврши пресмету,вање на основи-
ц и ^ на осигурувањето во смисла на член 18 од 
ОВОЈ договор, придонесите се плаќаат на основи-
ц и ^ на кои е плаќано до крајот на (претходната 
година со тоа што таквото уплатување ќе се смета 
како аконтација на уплатениот придонес. 

Член 20 

Придонесот за пензиско и инвалидско осигу-
рување го пресметува и уплатува: 

1. За претседате,лот, верско-просветниот рефе-
рент и главните имами (муфтии) — Старешинство-
то на И,сламската заедница, 

2. ,За останатите верски службеници — Одбо-
рот на Исламската заедница за осигурениците о,д 
своето подрачје. 

,Обврската за плаќање придонес стасува за уп-
лата првиот ден во месецот за минатиот месец. 

(Придонесот се уплатува ка ј надлежната Ос-
новна заедница к а ј која осигуреникот е пријавен 
во осигурување. 

Осигуреникот не плаќа придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување за времето додека корис-
ти надоместок на личен доход за време на при-
времена спреченост за работа според прописите за 
здравст,веното осигурув ање. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 21 

Својството на осигуреник го утврдува основ-
ната заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на чие подрачје осигуреникот има пос-

- тојано место на живеење. 
Одборот на Исламската заедница, како обврз-

ник за плаќање на придонесот за пензиско и ин-
валидско осигурување, должен е за секое ново ли-
це во рок од 8 дена од денот на приемот на врше-
ње верска служба да поднесе прија,ва на о,сигуру-
вање со докази за навртениот пензиски стаж и 
шкотската подготовка и други докази потребни за 
утврдување на основицата на осигурувањето, кои 
ги издава Старешинството на Исламск-ата заедница. 

Основната заедница врз основа на пријавата за 
осигурување со решение го утврдува СВОЈСТВОТО 
на осигуреник и го распоредува осигуреникот во 
соодветна -основица на осигурување со податоци за . 
висината на основицата, стапката на придонесот и 
висината на придонесот. 

Решението за утврдување својство на осигуре-
ник и за распоре,дување во основица на осигуру-
вање се доставува на осигуреникот, Одборот на Ис-
ламската заедница и Старешинството на Ислам-
ската заедница. 

Акјо (После ',из1в(р1ше!нјото распоредување на оси-
гуреникот во основица на осигурување дојде до 
промена на стапката на придонесот или настапат 
промени на основиците на 'осигурувањето, основ-
ната заедница е должна писмено да го извести 
Одборот на Исламската заедница, осиг,уреникот и 
Старешинството на Исламската заедница, односно 
да донесе ново решение за распоредување во ос-
новица на осигурување. 
/ 

Член 22 
Стручниот орган за оцена на инвалидноста и 

преостанатата работна (способност должен е во се-
кој одделен случај, пред давањето на наодот, оцен-
ката и мислењето, да прибави мислење од Старе-
шинството на Исламската заедница за можностите 
на осигуреникот за вршење верска служба. 
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Осигурениците кои на денот на влегувањето во 

сила на ОВОЈ договор се затекнале во осигурување 
ги распоредува во основиците на осигурување од 
член 17 на ОВОЈ договор надлежната основна за-
едница. 

Член 24 
Во сите случаи кота ОВОЈ договор упатува на 

одредбите од Законот за о,снов,ните права, Законот, 
Статутот и самоуправните општи акти на Заедни-
цата, а доЈде до измена на тие прописи, при оства-
рувањето на правата од пензиското и инвалид-
ското осигурување ќе се применуваат соодветните 
измени на тие прописи. 

Член 25 
Поблиски упатства за примена на овој договор 

донесува, по потреба, секретарот на Собранието на 
Заедницата во согласност со Старешинството на 
Ис,ламската заедница. 

О В О Ј договор може да се менува само со сог-
ласност на договорните странки 

Член 26 
ОВОЈ договор влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1981 година. 

Член 27 
Со денот на почетокот на примената на овој 

договор престанува да важи Договорот за социјал-
но осигурување на верск,ите службеници ,на Ислам-
ската верска заедница во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 14/67) 

Бр. 3,28 Бр. 01-2014/1 
8 јули 1981 година 30 Ј У Н И 1981 година 

Cкопје Скопје 

Самоуправна интересна 
Старешинство на Ислам- заедница на пензиско-
ската заедница на Соци- то и (инвалидс,кото оси-

jартистичка Република турување на 
Мак едо,ниј а Македониј а 

Член 2 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

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

Претседател, 
Јакуп Селимоски, с р. 

Секретар, 
Илија Бошков, с. р. 

Бр. 14-215//1 
23 јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Васил Каширски, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

269. 
Врз основа на член 25 од Статутот на Општата 

самоуправна интересна заедница на научните деј-
ности, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 22 Јуни 198)1 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 3)А ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУ-
ВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧ-

НИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Членот 1 од Одлуката за изменување и допол-

нување на Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите за обезбедување средства за задово-
лување потребите и интересите во научните деј-
ности за 1981 година се дополнува со нов став КОЈ 
гласи' 

„Корисниците на општествени средства прц по-
полнувањето на редните броеви во образецот 
„ПДЗ", податоците кои се земаат од соодветните 
редни броеви на образецот „Биланс на успехот", 
треба да ги усогласат со редните броеви од но,виот 
образец „Биланс на успехот". 

270. 
Врз основа на член 25 од Статутот на Са,моуп-

равната интересна заедница на научните дејности 
во градежништвото, станбеоонкомуналеите дејнос-
ти, индустријата на градежни материјали, сообра-
ќајот и врските и соодветните трговски дејности, 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 26 Ј У Н И 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУ-
ВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧ-

НИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Членот 1 од Одлуката за изменување и допол-

нување на Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите за обезбедување' средства за задово-
лување потребите и интересите во научните деј-
ности за 1981 година се, дополнува со нов став кој 
гласи: 

„Корисниците на општествени средства при по-
полнувањето на редните броеви во образецот 
„ПДЗ", податоците кои се земаат од соодветните 
редни броеви на образецот „Биланс на успехот", 
треба да ги усогласат со редните броеви од новиот 
образец „Биланс на успехот".-

Член 2 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

сувањето и ќе се обја,ви во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр 11-62/1 
26 јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Димитрија Станоевски, с. р. 

271. 
Б р з основа на член 25 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на научните дејности 
во рударството, црната и обоената металургија, ме-
талната индустрија, неметалите, електростопанст-
вото, електроиндустријата и соодветните трговски 
дејности, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 15 Јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУ-
ВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧ-

НИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

Ч,лен 1 
Членот 1 о,д Одлуката за изменување на Одлу-

ката за утврдување ста,пките на придонесите за 
обезбедување средства за задоволување потребите 
и интересите во научните дејности за 19'81 година 
се дополнува со нов став кој гласи' 

„/Корисниц,ите на општествени средства при по-
полнувањето на редните броеви во образецот 
„ПДЗ", податоците кои се земаат од соодветните 
редни броеви на образецот „Биланс на успехот", 
треба да ги усогласат со редните броеви од новиот 
образец „Биланс на успехот". 
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Член 2 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

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

Бр. 00-79/1 
16 јуни1981 година Претседател, 

Скопје Стрезо Трајковски, с. р 

272. 
Врз основа на член 25 од Статутот на Само-

управната интересна заедница на научните деј -
ности во х-емиската, текстилната, кожарската и 
гумарската-индустрија, индустријата за целулоза и 
хартија и соодветни-те трговски дејности, Собрание-
то на Заедницата, на седницата одржана на 26 јуни 
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУ-
ВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧ-

НИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 
Член 1 

Членот 1 од Одлуката за изменување и допол-
нување на Одлуката за утврдување стапките на 
придонес,ите за обезбедување средства за задово-
лување потребите и интересите во научните деј-
ности за 1981 година се дополнува со нов став кој 
гласи", ' 

„Корисниците на општествени 'средства при по-
по,лнувањето на редните броеви во образецот 
„ИДЗ", податоците кои се земаат од соодветните 
редни броеви на образецот „Биланс на успехот", 
треба да ги усогласат со редните броеви од новиот 
образец „Биланс на успехот". 

Член 2 
Одлуката влегува во ,сила осмиот ден од доне-

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

Бр. (12-44Л 
27 Јуни 198И година 

Скопје 
Претседател, 

проф. Марија Бакаловска, с. р. 

273. 
Врз основа на член 25 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на научните дејности 
во фармацевтската и козметичката v индустрија, 
здравството и социјалната заштита и соодветните 
трговски дејности, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 19 Јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ ПА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУ-
ВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧ-

НИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 
Член 1 

Членот 1 од Одлуката за изменување и допол-
нув,ање на Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите за обезбедување средства за задово-
лување потребите и интересите во научните деј-
ности за 1981 година се дополнува со нов став КОЈ 
гласи: 

„Корисниците на општествени средства при по-
по,лнувањето на редните броев,и во образецот 
„ПДЗ", податоците кои се земаат од соодветните 
редни броеви на образецот „Биланс на успехот", 
треба да ги усогласат со редните броеви од нов,иот 
образец „Б,иланс на успехот". 

Член 2 
Одлуката влегува во сила осми,от ден од доне-

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

Бр. 13-85/1 
22 ј,уни 1981 година Претседател, 

Ско,пје проф. д -р Петар Тофовиќ, с. р. 

274. 
Врз 01СН0ва на член 25 од Статутот на Самоуп-

равната интересна заедница на научните дејности 
во земјоделството, водостопанството, преработката 
на земјоделски и сточарски производи, шумарство-
то, преработката на дрво и соодветните тргов,ски 
дејности, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 16 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУ-
ВАЊЕ ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО НАУЧ-

НИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Ч,ленот 1 од Одлуката за изменување и допол-

нување на Одлуката за утврдување стапките на 
придонесите за обезбедување средства за задово-
лување потребите и интересите во научните деј-
ности за 1981 година се дополнува со нов став кој 
гласи: 

„Корисниците на општествени средства ,при по-
полнувањето на редните броеви во образецот 
„ПДЗ", податоците кои се земаат од соодветните 
редни броеви на образецот „Биланс на успехот", 
треба да ги усогласат со редните броеви од но-
виот образец „Биланс на успехот". 

Член 2 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од доне-

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

Бр 10-143/1 . 
17 Јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д -р Велко Стефановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
ТЕТОВО 

275, 
Врз основа на член 83 од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
9/78) и член 25 од Статутот на ОСИЗ за социјална 
заштита-Тетово, Собранието на ОСИЗ за социјална 
заштита, на седницата одржала на 25 јуни 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗјА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА 
ОПШТИНАТА ТЕТОВО, БР. 1504—30/1 ОД 30 МАРТ 

1981 ГОДИНА 

Член 1 
Во членот 1 по ставот 1 се додава нов став 

2 КОЈ гласи: 
„Досегашните броеви во колоната 2 од обра-

зецот „ПДЗ" на КОЈ се пресметува придонесот од 
доходот на основните организации на здружен 
труд за социјална заштита, се заменуваат со со-
одветни бројки од образецот „Деловен резултат 
во тек на годината" (Биланс на успехот) кој се 
применува од 1 јануари 1981 година." 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува при пресметувањето и 
уплатувањето на придонесот од 'доходот на орга-
низациите на здружен труд за Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална заш-
тита-Тетово за 1981 година. 

Бр. 1501/72/1 
7 Јули 1981 година Претседател, 

Тетово д -р Ирфан Каметнику, с. р. 

Oгласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

Јанковски Миливое од село Теово, Титов Ве-
лес поднесе до ОВОЈ суд тужба за развод на брак, 
против туженана Јанковска Славка од Оараев/о, 
сета со непозната адреса на живеење. Вредност 
на спорот 2.000,00 динари. 

Бидејќи местожителството на тужената е не-
познато се повикува во рок од еден месец од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ" да ice јави или да определи свој застапник. 
Во спротивно, судот по службена должност и ja 
определува застапничката Мишкова Марјана, суд-
ски приправник во Општинскиот суд во Титов 
Велес, и делото ќе се реши во нејзино отсуство. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
66/81. ^ 

КОНКУРСИ 
Согласно член 170, 504 и 505 од Законот за 

здружениот труд, член 14 и 88 од Статутот на 
ООЗТ Оранжерија и Одлуката бр. 672 од Работ-
ничкиот совет, Конкурсната комисија на ООЗТ 
Оранжер-ија, во состав на ЗИК „Прилеп" — Прилеп 

; р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на работници за следните работи 
и работни задачи: 
1. индивидуален работоводен орган, 
2. технички директор, 
3. секретар, 
4 ш е ф на сметководството. 
Услови. 
ПокраЈ општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните посебни услови: 

'Кандидатите под точка 1 ,треба да имаат завр-
шено земјоделски или економски факултет; 

— да имаат над пет години работно искуство 
во струката; 

— да не постојат законски пречки за нивно 
им-енување на работното место индивидуален рабо-
товоден орган. 

Кандидатот под точка 2 треба да има заврше-
но земјоделски факултет; 

— да има пет години работно искуство во стру-
ката; 

— да не постоЈат законски пречки за негово 
именувањ-е 

Кандидатот под точка 3 треба да има завр-
шено правен факултет; 

— да има три години работно искуство во стру-
ката; 

— да1 не постојат законски пречки за негово 
именување 

Кандидатот под точка 4 да има завршено еко-
номски факултет — книговодствен смер; 

— да има три години работно искуство во стру-
ката ; 

— да не постојат законски пречки за негово 
именување. 

К а е д ед атиѓе од точка 1, 2, 3 и 4 ќе се имену-
ваат за време од четири години. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објав,у-
вањето во „Нова Македонија". 

,Кандидатите кои молбата треба да достават: 
— уверение з,а соодв-етна стручна подготовка, 
— работна книшка, 
— ооторда за работно искуство, 
— уверение дека не постојат законски пречки 

-согласно член 511 од Законот за здружениот труд. 
Некомплетно и ^благовремено поднесените до-

кументи нема да се разгл-едуваат. 
Документите да се доставуваат до Конкурсна-

та комисија на ЗИК ,.Прилеп" ООЗТ Оранжерија 
- Прилеп (252) 

СОВЕТОТ НА ООЗТ ДЕТСКА ПНЕВМОФТИЗИО-
ЛОГИЈА ПРИ ГРАДСКАТА ОПШТА БОЛНИЦА 

- СКОПЈЕ 

р а с , п и ш у в ia 
К О Н К У Р С 

зa избор да извршители на работи и работни 
задачи и тоа: 

1. лекари ,приправници или icio потажен стру-
чен испит, невработени, за неопределено време-2 
извршители; 

'2. лекар приправник за ,опред-елено време од 
една година — 1 извршител. 

УСЛОВИ. 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите' треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— завршен медицински факултет со просек 
најмалку 8; 

— познавање на еден -од светските јазици. 
Приоритет при изборот ќе имаат кандидатите 

помлади од 28 години. 
,Кандидатите да достават докази за исполну-

вање на условите на конкурсот, како и извод од 
матичната книга на родените и податоци за прио-
ритет при вработувањето 

конкурсот ќе трае 15 дена од денот на- обја-
вувањето. 

^благовремените и некомплетира-ните прија-
ви нема да се земаат предвид при разгледувањето 
од страна на Комисијата за работни односи. 

Врз основа на член 52 од Статутот на Стани-
цата за унапредување -на индивидуалното земјо-
делство — Струга, Работната заедница 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на работоводен орган — раководител 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за работните односи, кандидатите треба да ги 
исполнуваат и следните 'услови' 

— да имаат завршено високо образование — 
земјоделски -факултет, 

— пет години работен стаж во струката, 
— да победуваат моралноста ошитички 'квалитети, 
— да не се осудувани за кривични дела 
Пријавите со комплетната документација се 

доставуваат на адреса: Станица за унапредување 
на индивидуалното земјоделство, ул. „Пролетерски 
бригади" бб — Струга. 

К-онкурсот ќе биде отвор-ен 15 дена од денот 
на -објавувањето. 
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СОДРЖИНА 390. 
364. Финансиска програма за поттикнување 

развојот на млекопроизводството во СР 
Македонија во 1981 година - — — — 585 391. 

365. Решение за повторно назначување пот-
секретар во Републичкиот секрет ари ј ат 
за земјоделство и шумарство — — — 586 392. 

366. Решение за повторно назначување по-
мошник на републичкиот секретар за 
земјоделство и ш,умарство — — — — 586 

367. Решение за назначување помошник на 393. 
републичкиот секретар за сообраќај и 
врски — — — r— — — — 586 

368. Решение за повторно назначување по-
мошник на републичкиот секретар за за-
конодавство и организација — — — 586 394. 

369. Решение за назначување помошник на 
републичкиот секретар за општостопан-

'ски работи и пазар — — — — — — 586 
370. Решение за повторно назначување пот-

секретар во Републичкиот , секретаријат 395. 
за култура — — — — — — — — 586 

371. Решение за повторно назначување по- 396 
мош,ник на републичниот секретар1 за на-
ука и образование — — — — — — 587 397. 

372. Решение за повторно назначување пот-
секретар во Републичкиот секретаријат 398 
за индустрија — — — — — — — 587 

373. Решение за повторно назначување пот-
секретар в,о Републичкиот секретаријат 
за индустрија — — — — — - — 587 

374. Решение за повторно назначување пот-
секретар во Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ - - — — — — - 5)87 

375. Решение за повторно назначување со-
ветник на републичкиот секретар за фи-
нансии — — — — — — — — — 587 

376. Решение за назначување советник на 
републичкиот секретар за општостопан-
шзи работи и пазар — — — — — 587 

377. Решение за назначување советник на 
републичкиот секретар за општостопан-
ски работи и пазар — — — — — — 588 

378. Решение за повторно именување главен 
републички пазарен 'инспектор — — 588 

379. Решение за повторно назначување со-
ветник на републичкиот секретар за ин-
дустри ј а — — — — 4— — — — 58'8 

380. Решение за повторно именување главен 
републички електро --енергетски /инспек-
тор — — — — - — - ' — — — 588 

381. Решение за назначувањ-е советник на 
републичкиот секретар за индустрија — 588 

382. Решение за повторно, именување начал-
ник на Управата за ветеринарна служба 588 

383. Решение за повторно именување главен 
републички инспектор за земјоделство — 589 

384. Решение за назначување помошник на 
директорот на Републичкиот завод за 
општествено планирање — — — — 589 

385. Решение за повторно назначување по-
мошник на претседателот на Републич-
киот комитет за физичка култура —' — 589 

, 386. Решение за повторно назначување по-
„ мошиик на претседателот на Републич-

ката комисија за културни врски со ' 
странство — — — — 589 

387. Решение за повторно назначување по-
мошник на директорот на Републичкиот 
завод за статистика — — — — — 589 

388. Решение за повторно назначување по-
мошник на началникот на Бирото за 275. 
претставки и поплаки на Извршниот со-
вет - - - - - - - - - - 5)89 

389. Решение за повторно назначување по-
мошник на директорот на Републичкиот 
хидрометеоролошки зав-од — — — — 590 

268. 

269. 

270. 

271 

272. 

273. 

Решение за назначување советник во 
Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија — — — — — 590 
Решение за именување директор на 
Уредот за документација во Извр,шниот^ 
совет — — — — — — — — — 590 
Решение за именување републички со-
ветник во Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — 1— — — — — — — 590 
Реш-ение за определување здрав-ств-ени и 
други орг,анизации за вршење ,испиту-
вање на здравствената исправност над 
,прехранбените продукти и над предме-
тите за општа употреба — — — — 590 
Одлука за престанување на Одлуката за 
производите и услугите за кои самоуп-
равните организации и заедници доста-
вуваат известување за цените заради 
следење — — — — — — — — 591 
Одлука на Уставниот суд на Маке,донија, 
У. бр. 3/81 од 22 мај Ш 1 година - - 591 
Одлука на Уставниот -суд на Македонија, 
У. бр. 5/81 од 11 Јуни 1981 година - - 592 
Одлука на Уставниот суд на Маке,донија, 
У. бр 19/8,1 од 22 мај 1981 година - - 592 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 51/80 од 4 јуни 1901 година — — 593 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

Д-оговор за пензиско и инвалидско оси-
гурување на верските службеници на 
Исламската заедница — — — — — 594 
Одлука за доп-олнување на Одлуката за 
изменување и дополнувањ-е на Одлуката 
за утврдување стапките на придонесите 
за обезбедување средства за задоволува-
ње потребите и интересите во научните 
дејности за 1981 година — — — — 597 
Одл,ука за дополнување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлука-
та за утврдување стапките на придоне-
сите за обезбедување средства за задо-
волување потребите и интересите во на-
учните дејности за 1981 година — — — 597 
Одлука за дополнување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката 
за утврдување стапките на придонесите 
за обезбедување средства за задоволува-
ње потребите и интересите во научните 
дејности за 19811 г,одина — — — — 597 
Одлука за дополнување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлука-
та за утврдување стапките на придоне-
сите за обезбедување сре,дства за задо-
волување потребите и интересите во 
научните дејности за 198И година — — 598 
Одлука за дополнување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката 
за утврдување стапките на придонесите 
за обезбедување средства за задоволу-
вање потребите и интересите во научни-
те дејности за 1981 година — — — — 598 
Одлука за дополнување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Одлуката 
за утврдувањ-е стапките на придонесите 
за обезбедување средства за задоволу-
вање потребите и интересите во науч-
ните дејности за 1981 година — — — '598 

Одлука за дополнување на Одлуката за 
измена и допо-лнување на Одлуката за 
спроведување на висината на стапките 
на придонесите за социјална з-аштита на 
општината Тетово, бр. 1504—30/1 од 30 
март 1981 година — — — — — — 598 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
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Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


