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297. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За -
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 18 јуни 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна се на-

мали за 6 месеци на: 
1. Светомир Благоја Цветковиќ, од Струмица, 
2. Андре Владо Петров, од Кавадарци. 

II 
Неиздржаниот дел од изречената казна се на-

мали за 1 година на: 
1. Благој Стојмен Тодоров, од с. Ерџелија, 
2. Станко Величко Савиќ, од с. Ново Село, 
3. Абди Арун Абдиу, од с. Мелница, 
4. Ванчо Трајан Пандиловски, Скопје, 
5. Махир Авдиљ Камбери, од с. Добри Дол. 

III 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 2 години на: 

1. Александар Љубе Иванов, од Кавадарци. 

IV 

Неиздржаниот дел од изречената казна се на-
мали за 1 година и 6 месеци на: 

1. Милан Владо Лазов, од Скопје. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 2 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Ничо Борис Димески, од с. Мрзен Ореовец. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Звонимир Трајко Ристовски, од Скопје. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

сеци и 15 дена се замени со условна осуда со тоа 
што таа нема да се изврши ако осудената во рок 
од 1 година не стори ново кривично дело на: 

1. Натка Сребра Арсова, од Штип. 

VIII 

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Михајло Васил Шумански, од Берово, 
2. Азир Љатив Амети, од Скопје, 
3. Коку Арслан Бастри, од ч Дебар. 

IX 

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Јован Ранко Миливојевиќ, од Скопје. 

X 

Изречената казна затвор во траење од 6 ме-
сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Петрит Фета Цапа, од с. Селокуќи, 
2. Ж и в к о Љубе Мицковски, од с. Ропотово. 

XI 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се замени со условна осуда со тоа што тој дел од 
казната нема да се изврши ако осудените во рок од 
1 година не сторат ново кривично дело на: 

1. Иван Станојко Митевски, од Скопје, 
2. Хазби Рушит Мисими, од с. Д. Палчиште. 

XII 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
во траење од 1 година и 6 месеци се замени со ус-
ловна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако 
осудениот во рок од 1 година не стори ново кривич-
но дело на: 

1. Јован Б о ж и н Попов, од Струмица. 

XII I 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-492 
18 јуни 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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298. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за определување наме-
ната на слободните површини во Урбанистичкиот 
план (план за реализација) на Крива Паланка бр. 
02-1305/1 од 5 април 1978 година на Собранието на 
општината Крива Паланка, на основа членот 433 
од Уставот на СР Македонија, алинејата 2 на член 
15 и членот 20 од Законот за основите на постапка-
та пред Уставниот суд на Македонија и за правно-
то дејство на неговите одлуки, на седницата одржа-
на на 17 мај 1979 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за определување на-
мената на слободните површини во Урбанистичкиот 
план (план за реализација) на Крива Паланка бр. 
02-1305/1, донесена од Собранието на општина Кри-
ва Паланка на седницата одржана на 5 април 1978 
година („Службен гласник на општината Крива 
Паланка" бр. 3/78). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општината 
Крива Паланка". 

3. По повод на поднесена претставка Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
законитоста на одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето за нејзината согласност со Законот за про-
сторно и урбанистичко планирање. 

4. На седницата Судов утврди дека со оспоре-
ната одлука во Урбанистичкиот план (план за реа-
лизација) на Крива Паланка се дефинирани сло-
бодните површини на определени катастарски пар-
цели за изградба на индивидуални односно колек-
тивни станбени згради П, П Н- 1, П + 2 И П + 4, т .е . 
се вршат дополнувања на овој урбанистички план, 
дека овие дополнувања не биле ставени на јавен 
увид и дека за нив не била организирана јавна 
расправа. 

Со ставот 1 на член 30 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање („Службен весник на 
СРМ" бр. 20/78) е предвидено просторните и урба-
нистичките планови во сите ф а з и на изработу-
вање задолжително да се стават на јавен увид и 
за нив да се организира јавна расправа. Овие пла-
нови, согласно ставот 1 на член 33 од овој закон, 
можат да се менуваат и дополнуваат доколку бит-
но се изменат економските услови според кои се 
донесени или ако е неопходно поради дејство на 
виша сила, а измените и дополнувањата на тие пла-
нови, според членот 35 од овој закон, се врши во 
постапка за донесување на плановите. По исклу-
чок, измени и дополнувања на плановите за реали-
зација од помал обем (измена на габаритот на об-
јектот, доградба и надградба на објектот, измена 
на намената на објектот и нивелационата и регу-
лационата линија), можат да се вршат врз основа 
на пропис на општината што се донесува едновре-
мено со планот за реализација. 

Според тоа, од означените законски одредби 
произлегува дека урбанистичките планови можат 
да се менуваат и дополнуваат под услови опреде-
лени со закон, дека овие измени и дополнувања се 
вршат во постапка за донесување на плановите, 
дека само по исклучок измените и дополнувањата 
на плановите за реализација од помал обем можат 
да се вршат врз основа на пропис на општината 
што се донесува едновремено со планот за реали-
зација и дека урбанистичките планови во сите ф а -
зи на изработување задолжително се ставаат на 
јавен увид и за нив се организира јавна расправа. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука се 
вршат дополнувања на урбанистичкиот план (план 
за реализација) на Крива Паланка, кои по својот 
карактер се од поголем обем, и со оглед на тоа што 
овие дополнувања не биле ставени на јавен увид и 
за нив не била организирана јавна расправа, Судов 
оцени дека таа не е во согласност со ставот 1 на 
член 30 и членот 35 од Законот за просторно и ур-
банистичко планирање. 

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

У. бр. 142/78 
17 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

299. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за општин-
ските комунални такси донесена од Собранието на 
општина Гостивар на 26 јануари 1978 година и точ-
ките 20, 21 и 23 од Тарифниот број 1 од Таксената 
тарифа како составен дел на оваа одлука, врз осно-
ва на членот 12 и ставот 1 на член 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, по одржаната јавна расправа на 18 април 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на Одлуката за општинските 
комунални такси, донесена од Собранието на оп-
штината Гостивар на 26 јануари 1978 година и на 
точките 20, 21 и 23 од Тарифниот број 1 од Таксе-
ната тарифа како составен дел на оваа одлука. 

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

3. На Уставниот суд на Македонија, Трговско-
то претпријатие на големо и мало „Славија" Скопје 
му поднесе предлог за оценување уставноста и 
законитоста на одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот оваа 
одлука била противуставна и незаконита затоа што 
за истакнување на фирма предвидувала плаќање 
на комунална такса во различни износи за тргов-
ските организации со непрехранбени стоки, ' за 
трговските организации со прехранбени стоки и за 
продавниците за самопослужување, со што бил 
повреден принципот на еднаквоста. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека со оспорената одлука се 
пропишуваат комунални такси за користење на 
определени права, предмети и услуги на граѓани-
те, општествено-правните лица и граѓанско-прав-
ните лица на подрачјето на општината Гостивар. 
Така, согласно точката 1 од став 1 на член 2 од 
одлуката, комуналната такса се плаќа и за секоја 
истакната фирма односно назив на работните прос-
тории. 

Исто така, Судов утврди дека во тарифниот 
број 1 од Таксената тарифа, која е составен дел 
на оспорената одлука, се определени износите на 
комуналната такса за секој истакнат натпис (фир-
ма) на работната просторија која означува дека од-
редено правно или физичко лице врши извесна 
дејност или занимање. Износите на таксите се утвр-
дени во различна височина во зависност од де ј -
носта што ја врши организацијата, како и во за -
висност од статусот на деловите на организацијата. 
Меѓу другото, со точките 20, 21 и 23 од Тарифниот 
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број 1 од Таксената тарифа е одредена висината 
на таксата за истакната фирма на продавници за 
прехранбени и непрехранбени стоки и тоа: продав-
ниците на индустриските работни организации за 
прехранбени артикли плаќаат комунална такса за 
истакната фирма по 20.000 динари, продавниците 
на трговските работни организации со прехранбе-
ни артикли по 1.000 динари, продавниците на тргов-
ските работни организации со непрехранбени сто-
ки по 2.000 динари, додека продавниците за само-
послужување согласно точката 34 плаќаат по 20.000 
динари. 

Во членот 1 од Законот за комуналните такси 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/72 и 39/77) е 
определено дека за користење на предмети и услу-
ги од граѓаните, општествено-правните лица и гра-
ѓанско-правните лица се плаќаат комунални такси. 
Членот 2 од истиот закон предвидува дека кому-
налните такси се плаќаат за користење на права, 
предмети и услуги кои со тарифата за комунални 
такси ги утврдува општината. Исто така, членот 4 
од овој закон ја овластува општината да може да 
пропише такси за предмети и услуги, за истакна-
ти натписи на работни простории, за привремен 
престој на лица во туристички места, за користење 
на површини за подигање кампови и слично, за 
користење на тротоари пред деловни простории за 
вршење на стопанска дејност, за истакнување на 
реклами, огласи на јавни места, за држење музика 
во јавни локали, за користење на простор за пар-
кирање на автомобили и нивни приколки и слично. 
Според членот 6 од овој закон висината на кому-
налната такса не може да се утврдува според вред-
носта на предметот, извршениот промет или оства-
рениот приход. Согласно ставот 2 од овој член ви-
сината на комуналните такси може да се утврдува 
во различни износи за одделни категории на обврз-
ници или за одделни видови права, предмети и ус-
луги. Во врска со утврдувањето висината на кому-
налните такси, членот 3 од овој закон предвидува 
дека заради остварување на еднакви права и обвр-
ски за граѓаните, организациите на здружениот 
труд и другите организации кои произлегуваат од 
прописите за комунални такси општините своите 
прописи ги усогласуваат со склучување на меѓуоп-
штински договор. Разгледувајќи го Договорот за 
усогласување на комуналните такси („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 34/78), Судов утврди дека и по-
крај тоа што со членот 1 од договорот е определе-
но дека постигнатата согласност комуналните такси 
за одделни права, предмети и услуги на граѓаните, 
организациите на здружен труд и на другите орга-
низации, да се плаќаат според единствена тарифа, 
во членот 2 од овој договор одредени се највисоки-
те износи за таксата за истакнати фирми за работ-
ни простории на граѓаните кои самостојно вршат 
стопанска и професионална дејност. 

Со оглед на тоа што Законот за комуналните 
такси дава можност таксите да се утврдуваат во 
различни износи за одделни категории на обврзни-
ци или за одделни видови права, предмети и услу-
ги, а притоа не ги предвидува критериумите спо-
ред кои ќе се утврдуваат овие износи, Судов смета 
дека Собранието на општината Гостивар предви-
дувајќи со оспорената одлука различни износи на 
комунална такса за истакнување на фирма во за -
висност од дејноста на организацијата и начинот 
на нејзиното обавување, не ги повредило одредбите 
од Законот за комуналните такси. 

Врз основа на изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 85/78 
18 април 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

300. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на членовите 71, 73, 75, 76 и 82 од Пра-
вилникот за работни односи и одговорности на ра-
ботниците, донесен од работничкиот совет на Ос-
новната организација на здружениот труд Здрав^ 
ствен дом во Македонски Брод во состав на Работ-
ната организација Медицински центар во Прилеп 
на 28 декември 1977 година, на основа членот 433 
од Уставот на СР Македонија и на алинејата 2 на 
член 15 и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 17 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување зако-

нитоста на членовите 71, 73, 75, 76 и 82 од Пра-
вилникот за работни односи и одговорности на ра-
ботниците, донесен од рабртничкиот совет на Основ-
ната организација на здружениот труд Здравствен 
дом во Македонски Брод во состав на Работната 
организација Медицински центар во Прилеп на сед-
ницата одржана на 28 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд Здравствен дом Македонски Брод на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Општествениот правобранител на самоупра-
вувањето за општините Кичево и Македонски Брод 
во Кичево му поднесе на Уставниот суд на Македо-
нија предлог за оценување законитоста на члено-
вите 71, 73, 75, 76 и 82 од правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот овие одредби од оспорениот правилник биле 
незаконити и тоа: а) членот 71 затоа што поради 
својата нејасност давал можност годишниот одмор 
од 45 дена да го користат сите вработени, а не са-
мо работниците кои работат на работи и работни 
задачи во рентген одделение и во противтуберку-
лозен диспанзер; б) членот 73 затоа што предвиду-
вал определен број на денови за годишен одмор 
и на оние работници кои не вршеле сложени ра-
боти и работни задачи (со ниже образование); в) 
членот 75 затоа што, предвидувајќи зголемен број 
на денови за годишен одмор според должината на 
работното искуство, заедно со членот 73, кој пред-
видувал бројот на деновите да се зголеми зависно 
од стручната подготовка, давал можност да се ме-
нува максимумот на денови за годишен одмор про-
пишан во Законот за работните односи; г) членот 
76 затоа што давал можност зголемен број на де-
нови за годишен одмор да добијат сите работници 
без да се утврди кои се тие работници кои работат 
на работи и работни задачи кои се опасни по здрав-
је и ср оптовареност на работите и работните зада-
чи и најпосле; д) членот 82 затоа што, определу-
ва јќи ги случаите за кои работникот има право 
на отсуство до 7 работни дена, не предвидувал 
овие денови да можат да се користат во една ка -
лендарска година, што давало можност користење 
на 7 работни дена за секој случај, што вкупно би 
изнесувало повеќе денови од вкупниот број на де-
нови пропишани со закон. 

4. На седницата Судов утврди дека со членот 
70 од оспорениот правилник е предвидено право 
на работникот на годишен одмор во текот на една 
календарска година во траење од на јмалку 18 а 
најмногу 30 работни дена, дека оваа одредба, по-
блиску е разработена во оспорените членови на 
правилникот и тоа во членовите 71, 73 и 75 и дека 
со оспорените одредби од правилникот се утврдени 
годишниот одмор и неговата должина, како и от-
суството на работникот од работа. Судов потоа ут-
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врди дека со членот 71 од оспорениот правилник е 
предвидено на работниците кои работат на работи 
и работни задачи во рентген одделение и против-
туберкулозен диспанзер, како за лекарите исто та-
ка и за останатите стручни кадри, годишниот одмор 
да им трае 45 дена, додека со членовите 73 и 75 се 
предвидени определен зголемен број на денови за 
годишен одмор по основите сложеност на работи и 
работни задачи и должината на работниот стаж. 
Со членот 76 од правилникот на работниците по-
ради опасност по здравје и оптовареност на рабо-
тите и работните задачи им се определени 3 работ-
ни дена повеќе, а во членот 82 од правилникот се 
предвидени случаите во кои работникот има право 
на платено отсуство до 7 работни дена. 

Според членот 43 од Законот за работните 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77) со са-
моуправен општ акт работниците во основната ор-
ганизација го утврдуваат времето, должината, на-
чинот и распоредот на користење на одморот во те-
кот на работата, дневниот, неделниот и годишниот 
одмор, како и отсуствата од работа. Со ставот 1 на 
член 49 од овој закон е предвидено право на ра -
ботникот на годишен одмор во текот на една кален-
дарска година во траење од на јмалку 18, а најмно-
гу 30 работни дена. Ставот 2 пак на овој член пред-
видува исклучок во однос на годишниот одмор на 
работникот кој работи под посебни услови на ра-
бота. Во таков случај годишниот одмор на таквиот 
работник може да трае и над 30 дена, но не повеќе 
од 45 работни дена. Оваа законска одредба предви-
дува со самоуправен општ акт работниците во ос-
новната организација да ги утврдуваат работите, 
односно работните задачи на кои работата се врши 
под посебни услови, како и должината и начинот 
на користење на годишниот одмор по овој основ. 
Најпосле, со точката 6 од став 3 на член 179 од 
Законот за здружениот труд е предвидена обврска 
за работниците со самоуправен општ акт со кој се 
уредува работниот однос да ги уредат особено, меѓу 
другото, заштитата на работниците при работата, 
мерките со кои се чува, обезбедува и унапредува 
работната средина на работниците и условите и на-
чинот на користење на одмор и отсуство. 

Од означениве законски одредби произлегува 
дека работниците во основната организација на 
здружениот труд се овластени со самоуправен општ 
акт да ги утврдуваат, меѓу другото, времето, дол-
жината, начинот и распоредот на користењето на 
годишниот одмор и на отсуствата од работа, рабо-
тите, односно работните задачи на кои работата се 
врши под посебни услови и должината и начинот 
на користење на годишниот одмор по овој основ, 
како и заштитата на работниците при работата, 
мерките со кои се чува, обезбедува и унапредува 
средината на работниците и условите и начинот на 
користење на одмор и отсуство. Уредувањето на 
овие прашања се врши во согласност со законот 
т. е. должината на годишниот одмор не може да 
трае помалку од 18, ниту повеќе од 30 работни де-
на во една календарска година, освен во случаите 
кога работникот работи под посебни услови што ги 
утврдиле работниците со општ акт, но не повеќе 
од 45 денови во една календарска година. 

Судов утврди дека од оспорените одредби на 
правилникот не произлегува дека работниците во 
оваа основна организација при уредувањето на пра-
шањата во врска со правото на користење на годи-
шен одмор ги пречекоруваат законските максимуми 
за времетраењето на годишниот одмор и отсуството 
од работа, затоа што членот 70 од правилникот из-
речно ја утврдува должината на годишниот одмор 
која е во рамките на законот. Според тоа оспоре-
ните одредби од правилникот не се во несогласност 
со членот 43 и 49 од Законот за работните односи, 
односно не се во спротивност со членот 179 од З а -
конот за здружениот труд. 

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

У. бр. 125/78 
17 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

301. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за осно-
вите и мерилата за распоредување на чистиот до-
ход, распределба на средствата за лични доходи и 
на средствата за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците во Фабриката за целулоза, хартија и 
сива лепенка во Кочани бр. 01-4043, донесен на ре-
ферендумот одржан на 19 октомври 1978 година, на 
основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
членовите 15 и 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 17 мај 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 115 од Правилникот за 
основите и мерилата за распоредување на чистиот 
доход, распределбата на средствата за лични дохо-
ди и на средствата за заедничка потрошувачка на 
работниците во Фабриката за целулоза, хартија и 
сива лепенка во Кочани бр. 01-4043, донесена на ре-
ферендумот одржан на 19 октомври 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Фабриката за целулоза, хартија 
и сива лепенка во Кочани на начинот определен 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. На Уставниот суд на Македонија му е под-
несена претставка за оценување уставноста и за -
конитоста на правилникот означен во точката 1 
од оваа одлука. Според наводите во претставката 
членот 115 од оспорениот правилник бил против-
уставен и незакоршт затоа што со него било опре-
делено стимулативниот дел од 5% да не им се пре-
сметува на работниците што не го исполнуваат ус-
ловите во поглед на стручната подготовка и рабо-
тното искуство предвидени во актот за систематиза-
ција на работите и работните задачи и што тоа 
намалување се вршело по сите основи од аконта-
цијата на личниот доход. 

4. Во текот на постапката Судов утврди дека 
во ставот 1 на член 115 од оспорениот правилник е 
определено стимулативен дел од личниот доход да 
не им се пресметува во износ од 50/о изразен во бо-
дови на работниците што не ги исполнуваат усло-
вите во поглед на стручната подготовка и работ-
ното искуство предвидени во актот за систематиза-
ција на работите и работните задачи. Ова намалу-
вање, согласно ставот 2 на истиот член, се врши по 
сите основи од аконтацијата на личниот доход на 
работникот. 

5. Согласно членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд на секој работник, во согласност со 
начелото за распределба според трудот и со порас-
тот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот 
општествен труд, му припаѓа личен доход според 
резултатите од трудот и неговиот личен придонес 
што со својот тековен и минат труд го дал во зго-
лемувањето на доходот на основната организација. 

Со оглед на тоа што со членот 115 од оспорениот 
правилник е предвидено намалување поради немање 
соодветна стручна подготовка, односно работно ис-
куство да се врши по сите основи -од аконтацијата 
на личниот доход на работниците, а не само по ос-
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новот стручна подготовка односно работно искуство 
Судов смета дека овој член не е во согласност со 
уставното начело за распределба на средствата за 
лични доходи според вложениот труд и резултати-
те од трудот. Судов смета дека на ,работник кој ја 
нема потребната стручна подготовка односно ра-
ботно искуство за вршење на одредени работи и ра-
ботни задачи, може личниот доход да му се на-
мали за одреден процент затоа што оправдано се 
претпоставува дека таквиот работник со помал ус-
пех ќе ги врши предвидените работи и работни за-
дачи од работникот кој ја има потребната стручна 
подготовка предвидена со актот за систематизација, 
но ова намалување не може да се врши по сите 
основи, туку само по основот стручна подготовка и 
работно искуство. 

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

У. бр. 126/78 
17 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател 

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

302. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Статутот на Основната 
организација на здружениот труд ПТТ во Прилеп 
во состав на Работната организација ПТТ сообра-
ќа ј во Скопје, донесен од работниците на Основната 
организација на здружениот труд ПТТ во Прилеп 
на референдумот од 17 ноември 1977 година, по-
себно на неговите членови 55 и 56 и на точките 1, 2 
и 3 од Прегледот на работите и работните задачи, 
составен дел на Правилникот за систематизација 
на работите и работните задачи, донесен од работ-
ничкиот совет на Основната организација на здру-
жениот труд ПТТ во Прилеп на седницата од 24 
декември 1977 година, на основа членот 20 од З а -
конот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по одржаната јавна расправа на 10 мај 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 

а) алинејата 2 на член 55 од Статутот на Ос-
новната организација на здружениот труд ПТТ во 
Прилеп во состав на Работната организација ПТТ 
сообраќај во Скопје, донесен од работниците на 
Основната организација на здружениот труд ПТТ 
во Прилеп на референдумот одржан на 17 ноември 
1977 година; и 

б) точките 1, 2 и 3 од Прегледот на работите 
и работните задачи, составен дел на Правилникот 
за систематизација на работите и работните зада-
чи, донесен од работничкиот совет на Основната ор-
ганизација на здружениот труд ПТТ во Прилеп на 
седницата одржана на 24 декември 1977 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на членовите 40 и 56 од Ста-
тутот на Основната организација на здружениот 
труд ПТТ во Прилеп, донесен од работниците на 
Основната организација на здружениот труд ПТТ 
во Прилеп на референдумот одржан на 17 ноември 
1977 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд ПТТ во Прилеп на начинот предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Општествениот правобранител на самоупра-
вувањето за општините Прилеп и Крушево во При-
леп му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување уставноста и законитоста на 
статутот и прегледот на работите и работните за -
дачи, составен дел на актот за систематизација 
означени во точката 1 на оваа одлука, посебно на 
членовите 40, 55 и 56 од статутот, односно точки-
те 1, 2 и 3 од прегледот. Според наводите во пре-
длогот оспорениот статут, посебно неговите члено-
ви 40 и 56 биле противуставни и незаконити затоа 
што не предвидувале во работничкиот совет на Ос-
новната организација на здружениот труд ПТТ во 
Прилеп да има и членови делегирани од општест-
вената заедница, како и тие да учествуваат при 
именувањето и разрешувањето на индивидуалниот 
работоводен орган. Ова затоа што, според мисле-
њето на предлагачот, работите и работните задачи 
во врска со ПТТ сообраќајот, согласно ставот 2 на 
член 1 од Законот за здружување во Заедница на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони, биле 
од посебен општествен интерес кој, според ставот 1 
на член 51 од Уставот на СР Македонија, се обез-
бедувал со учество на претставници на пошироката 
општествена заедница во именувањето и разрешу-
вањето на раководните . органи на организациите 
на здружениот труд што ги вршат работите кои се 
од посебен општествен интерес. Во ,однос на чле-
нот 55 од оспорениот статут, како и на точките 1, 
2 и 3 од прегледот на работите и работните задачи, 
составен дел на оспорениот правилник, во предло-
гот се изнесува мислење дека се противуставни и 
незаконити затоа што предвидувале определено ра-
ботно искуство во југословенските пошти, теле-
графи и телефони како услов за вршење на работи 
и работни задачи директор, помошник на дирек-
торот и референт за ПТТ експлоатација, со што 
се оневозможувало овие работи да ги вршат и ра-
ботници кои немаат такво искуство, па на тој начин 
се создавала нееднаквост на граѓаните во оства-
рување правото на вработување. 

5. На јавната расправа Судов утврди дека во 
статутот на Основната организација на здружениот 
труд ПТТ во Прилеп, посебно со неговите членови 
39 до 47, кои се однесуваат на составот на работ-
ничкиот совет, не е предвидено во работничкиот 
совет да има и членови делегирани претставници 
на општествената заедница. Судов исто така утвр-
ди дека со членот 56 од статутот, во кој е уредено 
прашањето на именување на индивидуалниот рабо-
товоден орган, не е предвидено во именувањето да 
учествуваат и претставници на општествената за -
едница. 

Со ставот 2 на член 50 од Уставот на СР Ма-
кедонија е дадена можност со закон или со одлука 
на собранието на општината, ако тоа го бара посеб-
ниот општествен интерес, да се уреди начинот на 
остварувањето на тој интерес во работењето на 
организациите на здружениот труд што вршат сто-
панска дејност, кога тоа работење е незаменлив 
услов за животот и работата на граѓаните или за 
работата на другите организации на определено 
подрачје. 

Судов смета дека работата што ја вршат ПТТ 
организациите објективно земено е од посебен оп-
штествен интерес. Меѓутоа, тој интерес во секој 
случај треба да биде утврден со закон или со одлу-
ка на собрание на општина врз основа на закон, 
со кои се утврдува и начинот на неговото оствару-
вање. Доколку овој интерес и начинот на неговото 
остварување не бидат утврдени односно уредени со 
закон или со одлука на собрание на општина, орга-
низациите на здружениот труд и нивните основни 
организации не се обврзани во своите статути да 
предвидуваат во работничкиот совет задолжително 
да има и членови делегирани од општествената з а -
едница. Со членот 57 од републичкиот Закон за 
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системите за врски, за радиосообраќај и поштен-
ски, телеграфски и телефонски сообраќај („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 14/79) е предвидено дека 
работата на ПТТ организациите е од посебен оп-
штествен интерес, а со членот 58 е утврден начинот 
на неговото остварување Со овој член, меѓутоа, не 
е предвидено во работничкиот совет да има и прет-
ставници на општествената заедница, а за имену-
вањето и разрешувањето на индивидуалниот рабо-
товоден орган е предвидено давање на согласност 
од страна на собранието на надлежната општест-
вено-политичка заедница. 

Со оглед на тоа што во време на донесувањето 
на оспорениот статут работите на ПТТ организа-
циите не беа предвидени како работи од посебен 
општествен интерес, ниту пак беше уредено праша-
њето за начинот на остварувањето на тој интерес, 
Судов оцени дека неговите членови 40 и 56 не беа 
во несогласност со Уставот и со законот, кога не 
предвиделе во работничкиот совет да има и члено-
ви делегирани од општествената заедница. 

Во врска со наводот во предлогот дека одред-
бите на статутот се спротивни на Законот за здру-
жување во заедница на југословенските пошти, те-
леграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ" бр 
18/78), Судов не се впушти во оценката за нивната 
спротивност со овој закон затоа што тој не е за тоа 
овластен. Имено, според точката 4 од став 1- на 
член 419 од Уставот на СР Македонија, Уставниот 
суд на Македонија одлучува дали самоуправните 
општи акти се во спротивност со сојузните закони 
за чие извршување се одговорни органите во ре-
публиката. Со оглед на тоа што за извршувањето 
на овој сојузен закон се одговорни органите во Фе-
дерацијата, Судов смета дека е исклучена надлеж-
носта на овој Суд да ја цени спротивноста на ос-
порениот статут, односно на означената негова од-
редба, со овој сојузен закон. 

Со алинејата 2 на член 55 од оспорениот ста-
тут и со точките 1, 2 и 3 од прегледот составен дел 
од оспорениот правилник за вршење на работите 
и работните задачи за директор, помошник на ди-
ректорот и референт за ПТТ експлоатација е пред-
видено лицето да има најмногу 5 односно 3 години 
работен стаж во Југословенските пошти, телегра-
ф и и телефони. 

Со алинејата 9 од став 3 на дел II на Основ-
ните начела од Уставот на СР Македонија е пред-
видено дека неприкосновената основа на положба-
та и улогата на човекот ја сочинува, меѓу другото, 
и еднаквоста на правата, должностите и одговор-
ностиве на луѓето, во согласност со уставноста и 
законитоста, додека со ставот 2 на член 204 од 
Уставот е предвидено дека сите се еднакви пред 
,законот. Најпосле, со ставот 3 на член 210 од Уста-
вот е предвидено дека на секој граѓанин под еднак-
ви услови му се достапни секое работно место и 
функција во општеството. Од друга страна, со чле-
нот 179 од Законот за здружениот труд е пропи-
шана обврска работниците во основната организа-
ција на здружениот труд со самоуправниот општ 
акт, со кој се уредува работниот однос, да ги уре-
дат условите што работникот треба да ги исполну-
ва за вршењето на определени работи односно ра-
ботни задачи што во основната организација се 
вршат според нејзината дејност и природа, техноло-
гија и други услови на трудот. Овој самоуправен 
општ акт мора да биде во согласност со самоуп-
равната спогодба за здружување на трудот на ра -
ботниците, со законот, самоуправната спогодба, ста-
тутот и со општествениот договор. Според членот 6 
од Законот за работните односи („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/77) работниците во основната орга-
низација на здружениот труд во самоуправниот 

општ акт со кој се уредува работниот однос ги утвр-
дуваат посебните услови кои работникот треба да 
ги исполнува за засновање на работен однос, во за -
висност од потребите на процесот на трудот, усло-
вите на трудот и работните задачи. Понатаму, со 
членот 7 од овој закон е предвидена можност, како 
посебен услов за засновање на работен однос за 
определени работи, односно работни задачи, работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд да утврдат и работно искуство и тоа според 
вистинските потреби и процесот на трудот, усло-
вите на работа, степенот на сложеноста на рабо-
тите и работните задачи и одговорноста на нив-
ното вршење. Според тоа, од означениве уставни и 
законски одредби произлегува дека посебните усло-
ви за засновање на работен однос, па и работното 
искуство, ги утврдуваат работниците во основната 
организација на здружениот труд со самоуправен 
општ акт со кој се уредува работниот однос. Ме-
ѓутоа, овие услови мора да бидат во согласност и 
со Уставот, и законот. Судов смета дека предви-
дувањето работно искуство само во Југословенски-
те пошти, телеграфи и телефони, како услов за 
засновање работен однос на работник во работната 
организација и во нејзините основни организации 
на здружениот труд, ги привилегира работниците 
кои работат во ПТТ организациите во однос на 
оние работници кои не работеле во овие организа-
ции. Со тоа, според оценката на Судов, се стесну-
ваат условите за вработување и се оневозможува 
вработување во ПТТ организациите на секој ра -
ботник што ги исполнува останатите услови, со 
што се создава нееднаквост меѓу граѓаните во ост-
варувањето на нивното право на вработување. Су-
дов смета дека за вршење на некои работи и работни 
задачи можеби неопходно е потребно и извесно ра-
ботно искуство во ПТТ организациите со оглед на 
карактерот на тие работи (технички кадри), но тоа 
секако не е неопходно и за оние работи кои ги вр-
шат други кадри (дипломирани економисти, дипло-
мирани правници и др.) за кои би требало да се бара 
искуство во струката, а не во ПТТ организации. Од 
друга страна, од искажувањата на застапникот на 
Основната организација на здружениот труд ПТТ 
во Прилеп, Судов исто така не стекна убедување 
дека за вршењето на работите и работните задачи 
означени во точките 1, 2 и 3 на прегледот на ПТТ 
организации им се потребни кадри кои исклучиво 
имаат работно искуство во ПТТ организации. 

Со оглед на тоа што со алинејата 2 на член 55 
од оспорениот статут и со точките 1, 2 и 3 од прег-
ледот составен дел на оспорениот правилник за 
вршење на работите директор, помошник на дирек-
торот и референт за ПТТ експлоатација е пред-
видено лицата да имаат определено работно искуст-
во исклучиво во Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони, Судов оцени дека тие, не се во соглас-
ност со уставното начело на еднаквост на граѓаните 
во нивните права, утврдено во алинејата 9 од став 
3 на дел II на Основните начела, во ставот 2 на 
член 204 и во ставот 3 на член 210 од Уставот на 
СР Македонија. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 159/78 
10 ма ј 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

255. 

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од 
Самоуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото оси-
гурување во Републичката заедница на здравство-
то и здравственото осигурување, Собранието на Ре-
публичката СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување — Скопје, на заедничка седница на си-
те собори на делегатите, одржана на 9 мај 1979 
година, донесе 

II 

Лековите од реден број 1 до 3 можат да се 
препишуваат само од лекар специјалист — интер-
н а т под услов к а ј пациентот да е рендгенски или 
ендоскопски дијагностициран улкус дуодени, паци-
ентот да е резистентен на класична терапија и да 
е претходно со еден од овие лекови бил лекуван 
во стационарна здравствена организација на здру-
жениот труд. 

Вака препишаниот лек, пред неговото издава-
ње, задолжително се заверува од стручната служ-
ба на надлежниот СИЗ на здравството и здравст-
веното осигурување. 

Стручната служба на заедницата води евиден-
ција посебно за секој пациент на кој му се издава 
лекот. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". ^ 

Бр. 0101-792/1 
9 мај 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - КАВАДАРЦИ 

256. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр! 5/74), член 23 точка 21 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — К а -
вадарци („Службен весник на СРМ", бр. 7/76), член 
90 став 1 од Статутот на Заедницата, Собранието на 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИНСКИТЕ СИЗ НА ЗДРАВСТ-

ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Во Одлуката за утврдување на Листата на го-

товите лекови што можат да се издаваат на рецепт 
на осигурените лица на товар на средствата на за-
едниците на здравството и здравственото осигуру-
вање („Службен весник на СРМ", бр. 22/77, 46/77, 
26/78 и 9/79), Листата на лековите се дополнува со 
следните лекови: 

Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување — Кавадарци, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 23 февруари 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
- ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИН-
СКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - - КАВАДАРЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот, условите за стекнување и остварување на 
трошоците за закоп во случај на смрт на осигурени 
лица — земјоделци од подрачјето на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кавадарци. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп се утврду-

ва во следните износи: 
1. во случај на смрт на осигурено лице до 1 

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

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

14 годишна возраст, 1.650,00 динари; 
4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 

годишна возраст, 2.100,00 динари 

Член 3 
Во случај осигуреното лице да умре во стран-

ство за време1 на привремен престој во странство, 
надоместокот од член 2 на оваа одлука се опреде-
лува во висина на стварните трошоци за закоп во 
таа земја. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп се испла-

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

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

Член 5 
Барањето за исплата на надоместокот на тро-

шоците за закоп стасува на денот на смртта на 
осигурените лица. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да в а ж и истоимената одлука бр. 01-128 од 
24. XII. 1978 година. 

Бр. 0102-222/14 
23 февруари 1979 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с р. 

257. 
Врз основа на член 23 точка 21 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото сигурување — К а -
вадарци, член 39 од Статутот на Заедницата, Со-
бранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кавадарци, на за -
едничка седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 23 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТ-

ВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа Одлука се определуваат видовите на 

здравствените услуги при чие користење осигуре-
ните лица на Заедницата задолжително учеству-
ваат во поднесувањето на трошоците, како и ви-
сината на тоа учество, 

Член 2 
Оваа одлука се применува на осигурените лица 

на Заедницата, кои се осигурени според одредбите 
на Статутот на Општинската заедница и Законот за 
здравствено осигурување и задолжителни видови 
на здравствена заштита на населението. 

Осигурените лица од став 1 на овој член не 
учествуваат во трошоците при користење на здрав-
ствени услуги кои имаат карактер на . задолжител-
ни видови на здравствена заштита поради несре-
ќа на работа и професионални заболувања пред-
видени со закон и Статутот на Заедницата. 

Член 3 
1. Сите лекови со 5,00 динари по еден лек, освен 

за оние лекови за чија употреба е потребна непо-
средна интервенција од стручен здравствен работ-
ник. Осигурениците се ослободени од утврдената 
партиципација во износ од 5,00 динари во случај 
кога цената на пропишаниот лек е пониска од тој 
износ; 

2. Здравствените услуги пружени со цел за ес-
тетска корекција на одделни органи или делови на 
телото, естетски операции на носот, ушните школ-
ки, дојките, операција на брадавица и сл. — со 50% 
од вредноста на здравствената Услуга, освен кога 
корекциите се потребни за премавнување на ф у н к -
ционални и психички оштетувања — психичка над-
градба и оштетувања предизвикани не по вина на 
осигуреникот. 

За случаите кои треба да се ослободат од учест-
вото во трошоците по оваа точка, треба да се при-
бави мислење од Лекарската комисија на Заед-
ницата; 

3. Здравствените услуги пружени со цел за хи -
руршки корекции на вродени недостатоци и де-
формации или слични на нив, настанати пред здо-
бивање својство на осигурено лице — со 30% од 
вредноста на здравствените услуги; 

4. Сите здравствени услуги — абортуси за кои 
не постои апсолутна медицинска индикација — со 
50% од вредноста на здравствените услуги; 

5. Чевли со протези — 30% од вкупната вред-
ност на стандардите; 

6. Ортопедски чевли — со 30% од вкупната 
вредност на стандардите; 

7. Нараквици — со 30% од вкупната вредност 
на стандардите; 

8. Сите видови гумени чорапи, освен на оси-
гурените лица од женскиот пол кога носат протези 
на долните екстремитети — со 40% од вредноста нѕ 
стандардите; 

9. Затеги, суспензориуми и појаси — со 20% од 
вкупната вредност на стандардите; 

10. Корсети и мидери — со 30% од вкупната 
вредност на стандардите; 

11. Ортопедски влошки — со 40% од вкупната 
вредност на стандардите; 

12. Кожни капи — со 40% од вкупната вред-
ност; 

13. Протези за горни и долни екстремитети 
(вештачки раце со дланки, функционални продол-
ж е т о к и непоставени кожни нараквици), како и 
протези), кога потребата за нив настанала пред 
здобивање својството на осигурено лице — со 30% 
од вкупната вредност; 

14. Контактни леќи — со 50% од вкупната вред-
ност; 

15. Очила — со 50% од вкупната вредност; 
16. Слушни помагала — со 30% од вкупната 

вредност; 
17. Привремени и имед и ј атни протези — со 50% 

од вкупната вредност на стандардите; 
18. Заботехничка помош и други забнопротетич-

ки средства — со 30% од вкупната вредност; 
19. Вештачки дојки — со 20% од вкупната вред-

ност ; 
20. Перики — со 40% од вкупната вредност; 
21. Апарати за говор — со 30% од вкупната 

вредност; 
22. Колички за инвалидизирани лица, кога по-

требата за нив настанала пред здобивање својство-
то на осигурено лице — со 20% од вкупната вред-
ност; 

23. Патерици и штаки за инвалидизирани лица, 
кога потребата за нив настанала пред здобивање 
својството на осигурено лице — со 30% од вкуп-
ната вредност; 

24. Електронски справи за движење горни и 
долни екстремитети, кога потребата за нив настана-
ла пред здобивање својството на осигурено лице — 
со 30% од вкупната вредност; 

25. З а сите пружени здравствени услуги пре-
дизвикани во пијана состојба — со 50% од вкуп-
ната вредност. 

Ч л е н 4 
Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел 

на учеството во трошоците по оваа одлука на ор-
ганизацијата која ќе ја изврши услугата, односно 
која ќе го испорача лекот или помага лото и во слу-
ча ј кога таа организација не склучила договор со 
Заедницата на осигуреното лице, а има регулирани 
договорни односи со подрачната заедница на здрав-
ственото осигурување. 

Член 5 
Осигурените лица не учествуваат во трошоците 

за поправка на помагалото кога на -таква поправка 
имаат право согласно Правилникот за индикациите, 
за стандардите за материјали и за роковите на 
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траењето на протетичките и ортопедските средства 
и санитарните справи, за очните и слушните пома-
гала, како и помагалата за овозможување на гласен 
говор и Правилникот за индикациите за забнопро-
тетичка помош, за стандардите за материјали од 
кои се изработуваат забнопротетички средства и за 
роковите на траењето на тие средства („Службен 
весник на СРМ", бр. 42/72). 

Осигурениците — уживатели на пензијата со 
заштитен додаток и членовите на семејството кои 
тие здравствено ги осигуруваат, како и осигурени-
ците — лица пријавени во Заедницата за вработу-
вање кои примаат материјално обезбедување и чле-
нови на семејството кои тие ги издржуваат, плаќаат 
учество во трошоците на здравствените услуги 
предвидени во член 3 став 1 од оваа одлука, освен 
услугите од точка 2 на споменатиот став. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи истоимената одлука бр. 01-125 од 
24. II. 1978 година. 

Бр. 0102-222/13 
23 февруари 1979 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с р. 

258. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото сигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), член 43 и бб од Статутот на Заед-
ницата, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — ,Кава-
дарци, на заедничка седница на сите собори на де-
легатите, одржана на 23 февруари 1979 година, до-
несе \ 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН 
ДОХОД ВО СЛУЧАЈ НА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБО-

ТА ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува надоместокот на 

личен доход за време на привремена спреченост за 
работа што им припаѓа на осигурениците под усло-
ви утврдени со Статутот на Заедницата ако се: 

1. поради болест или несреќа на работа прив-
ремено неспособни за работа; 

2. спреченост за работа поради одредено леку-
вање или медицинско испитување што не може да 
се изврши вон редовното работно време на оси-
гуреникот; 

3. изолирани како бактерионосители или пора-
ди појава на заразни заболувања во нивната сре-
дина; 

4. определени да негуваат разболен член на по-
тесно семејство или брачен другар — породилна; 

5. спречени за работа поради бременост и по-
родување; 

6. на работа со скратено работно време заради 
исхрана на дете во смисла на прописите од З а -
конот за работни односи; 

7. определени за придружник на болно лице 
упатено на лекарски преглед или лекување во дру-
го место. 

Член 2 
Надоместокот на личниот доход се исплатува 

во висина на 100% од основот на личниот доход 
и тоа: 

1. за време на привремената спреченост за ра -
бота предизвикана со несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

2. кога осигуреникот е одреден како придруж-
ник на болно лице упатено на лекарски преглед 
или лекување во друго место. 

Член 3 
Надоместокот на личниот доход поради при-

времена неспособност за работа во случај на опре-
делено лекување во текот на работното време, не-
опходно лекување поради болест или медицинско 
испитување, санитарна изолација и друго изнесува: 

, 1. 80% од основот на надоместокот почнувај ќи 
од 31-от ден до 60-от ден на спреченоста на ра-
бота; 

2. 90% од основот на надоместокот од 61-от ден 
на спреченоста за работа, па се додека трае таквата 
спреченост на осигурениците кои го исполнуваат 
условот на претходното осигурување. 

На осигурениците кои не го исполнуваат усло-
вот на претходното осигурување надоместокот на 
личен доход изнесува: 

1. 700/о од основот за надоместок почнувајќи 
од 31-от до 60-от ден на спреченоста на работа; 

2. 80% од основот за надоместок од 61-от ден 
на спреченоста на работа, па се додека трае так-
вата спреченост. 

Член 4 
За случаите на спреченоста на работа поради 

нега на болно дете надоместокот изнесува: 
1. 80% од основот на личниот доход за првите 

-60 дена за дете до 1 (една) година; 
2. 90% почнувајќи од 61 -от ден до крајот на 

спреченоста за работа за дете до една година; 
3. 70% за првите 15 дена од спреченоста за ра -

бота за дете постаро од една, а помало од 3 години; 
4. 80% од основот на личниот доход кога осигу-

реникот е одреден како придружник на болно лице 
упатено на лекарски преглед или лекување на дру-
го место. 

Член 5 
Во случај на спреченост за работа за првите 30 

дена кога надоместокот на личниот доход се оства-
рува на товар на' средствата на приватниот рабо-
тодавец, висината на надоместокот изнесува: 

1. 80% од основот на надоместокот на осигуре-
ниците кои го исполнуваат условот на претходното 
осигурување; 

2. 70% од основот на надоместокот на осигуре-
ниците кои го исполнуваат условот на претходното 
осигурување. 

Член 6 
На осигуреник кој остварува право на надоме-

сток на личен доход, за време на лекување во ста-
ционарна здравствена организација во која има 
обезбедено сместување и храна, му се намалува из-
носот на надоместокот на личниот доход и тоа за: 

1. 40% ако нема членови на семејството кој по 
овој статут се осигурени како членови на семејство-
то на осигуреникот; 

2. 20% ако има еден осигурен член на семеј-
ството; 

3. 10% ако има два јца и повеќе осигурени чле-
нови на семејството. 

Член 7 
Надоместокот на личниот доход утврден со Ста-

тутот и оваа одлука не може да биде помал од ми-
нималниот личен доход утврден со посебен пропис. 

Член 8 
Надоместок на личен доход за време на спрече-

ност за работа поради нега на болен член на по-
тесното семејство припаѓа: 

— за деца до една година, за цело време доде-
ка трае спреченоста за работа; 

— за деца од 1 до 3 годишна возраст, за цело 
време додека трае спреченоста за работа; 

— за деца од 3 до 15 годишна возраст — 15 
дена, а над 15 годишна возраст — 7 дена; 
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— за нега на брачен другар — породилка — 7 
дена. 

По претходна оцена на лекарска комисија надо-
месток на личен доход за време на спреченост за 
работа поради нега на болен член од потесното се-
мејство припаѓа и преку роковите утврдени во 
претходниот став и тоа: 

1. за дете постаро од 3 годишна возраст, а по-
младо од 15 годишна возраст — преку 15 дена, а 
најдолго до 60 дена без прекин; 

2. за дете постаро од 15 годишна возраст — 
преку 7 дена, а на јмалку до 30 дена без прекин; 

3. за нега на брачен другар — породилка — 
преку 7 дена, а најмногу до 15 дена. 

Член 9 
Надоместок на личен доход за време на отсуст-

во поради бременост и породување на осигуреникот-
жена изнесува 100% од основот на надоместокот 
утврден според член 59 и 62 од Статутот. 

На осигуреник-жена која по истекот на отсу-
ството поради бременост и породување, работи со 
скратено работно време заради хранење и поро-
дување, работи со скратено работно време заради 
хранење на дете, и припаѓа за времето поминато 
вон работа дел од надоместокот на личен доход 
во износ кој одговара сразмерно на времето поми-
нато вон работа во однос на полното работно време. 

Член 10 
На осигурени лица што вршат самостојна де ј -

ност надоместок на личен доход поради привреме-
на неспособност за работа им припаѓа од 31-от 
ден на спреченоста за работа во висина од 800/о од-
носно 90% од 61-от ден на спреченоста па се до-
дека трае спреченоста за работа. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да в а ж и истоимената одлука бр. 01-126 од 24. 
П. 1978 година. 

Бр, 0102-222/12 
23 февруари 1979 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с р. 

259. 
Врз основа на член 23 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителни видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 2/71 и 24/73), член 9 став 1 
алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и чл. 
23 точка 21 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинска заедница, Собранието на Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кавадарци, на седницата на 
сите собори, одржана на 23. П. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИ-
ГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈ-
СТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО 
НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗ-

ДРЖУВАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат за издржувани лица членови на 
семејството и другите лица што се осигурени спо-

ред Законот за здравственото осигурување и за -
должителните видови на здравствената заштита на 
населението, како и условите под кои се смета дека 
издржуваното лице нема сопствени приходи до-
волни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека членот на семејството нема соп-

ствени приходи доволни за издржување: 
1. ако нема сопствени приходи; 
2. ако има сопствени приходи, освен приходите 

од земјоделие, кои заедно не надминуваат 509/о ме-
сечно од износот на минималниот личен доход со 
републички пропис; 

3. ако има приход од земјоделие (катастарски 
приход) кој не го надминува износот од 2400,00 ди-
нари годишно по член на семејството; 

4. ако членот на семејството покрај приходи-
те од земјоделие има и други приходи, а збирот на 
тие приходи не го надминува збирот па износите од 
точка 2 и 3 од овој член. 

Член 3 
Се смета дека осигуреникот го издржува чле-

нот на семејството ако тој член на семејството нема 
сопствени приходи доволни за издржување и ж и -
вее во заедничко семејство на осигуреникот, а во 
случај на одвоен живот ако на осигуреникот на 
име издршка му дава на јмалку 600,00 динари ме-
сечно. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да в а ж и истоимената одлука бр. 01-123 од 24. 
П. 1978 година. 

Бр. 0102-222/11 
23 февруари 1979 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с р. 

260, 
Врз основа на член 101 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71) и член 23 точка 21 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Кавадарци („Службен весник на СРМ", 
бр. 7/76), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кава -
дарци, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 23. П. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗА-
ШТИТА ВО СТРАНСТВО (ДЕТАШИРАНИ РАБОТ-

НИЦИ) ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во висина од 
20% на основица нето личен доход. 

Посебниот придонес се пресметува одделно за 
секој осигуреник. 

Посебниот придонес се плаќа во валута во која 
се прима личниот доход. 

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

сувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година, 
а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
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Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи истоимената одлука бр. 01-124 од 24. 
П. 1978 година. 

Бр. 0102-222/10 
23 февруари 1979 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с р. 

261. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 

став 3 и член 26 од Законот за самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) и 
член 23 точка 21 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кавадарци, Собра-
нието на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување, на седницата одржана на 23. П. 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИ-
ГУРЕНИЦИТЕ ПРИВРЕМЕНО ВОН РАБОТЕН ОД-

НОС ЗА 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-

сите на придонесите на здравственото осигурување 
на осигурениците привремено вон работен однос 
за 1979 година. 

Член 2 
За лицата кои привремено ќе останат вон ра-

ботен однос и кои во одредениот рок утврден спо-
ред Законот за материјално обезбедување на при-
времено безработните ќе се пријават во Заедницата 
за вработување и здравствена заштита, придонесот 
за здравствено осигурување ќе се плаќа: 

— по стапка од 8,50% на основица бруто износ 
што служи за материјално обезбедување; 

— по стапка од 110/о на основица нето износ 
што служи за материјално обезбедување. 

Член 3 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесот за здравствено осигурување ја сочинува из-
носот исплатен на име паричен надоместок на при-
времено безработните лица во време за кое се пре-
сметува и исплатува придонесот за здравствено оси-
гурување. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да в а ж и истоимената одлука бр. 01-122 од 
24. П. 1978 година. 

Бр. 0102-222/9 
23 февруари 1979 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Петре Шулевски, с р. 

262. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), чл. 23 точка 21 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — К а в а -
дарци, чл. 82, 83 и 84 од Статутот, Собранието на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-

рување — Кавадарци, на заедничка седница на де-
легатите на сите собори, одржана на 23. П. 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ ШТО 
ЌЕ СЕ ПРИЗНАВААТ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
- ЗЕМЈОДЕЛЦИ КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕ-
ГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВР-
СКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се одредува начинот на корис-

тење превозни средства, условите и начинот на ос-
тварувањето на патните трошоци и висината на 
преглед и лекување на друго место, што ќе се ис-
платуваат на осигурените лица — земјоделци на 
товар средствата на фондовите на Заедницата во 
случаите кога користат здравствена заштита на на-
чин пропишан со Статутот на Заедницата. 

I. Надоместок на превозни трошоци 

Надоместокот на превозни трошоци припаѓа на 
осигурените лица — работници во случаите пред-
видени со чл. 82, 83 и 84 од Статутот на Заедни-
цата во висина на тарифата за редовните средства 
на јавниот сообраќај. 

Надоместок на трошоци за превоз припаѓа и на 
осигурени лица — земјоделци кога поради итно-
ста на случајот или здравствената состојба, по на-
лог на лекарската комисија или здравствената ор-
ганизација, превозот е извршен и со други превоз-
ни средства. 

Во случај на претходниот став, кога превозот 
е извршен без претходен налог на лекарот од 
здравствената организација, оправданоста за прево-
зот со превозните средства накнадно ја цени ле-
карската комисија на Заедницата. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз се одре-

дува, по правило, според основната тарифа од ре-
довните превозни средства на јавниот сообраќај: 

1. во случај на патување со железница, оси-
гуреното лице има право на полната цена на чине-
њето на брзи воз (шинобус) од П класа; 

2. во речниот и поморскиот сообраќај припаѓа 
цената за П класа на пловните возила; 

3. кога превозот е со автобус припаѓа право 
на полната цена на чинењето на автобуска карта. 

Кога на иста релација постои железнички, 
бродски или автобуски сообраќај, осигуреното лице 
има право на надоместок на превозните трошоци по 
најнискс^а тарифа. 

Ако превозот е извршен со сопствено патничко 
возило надоместокот на трошоците за превоз при-
паѓа по 2,30 динари од километар, а исплата се вр-
ши врз основа на потврда од лекар-поединец кој 
дава мнение за итноста на случајот. Во спротивно 
надоместок не следува. 

Член 3 
Ако осигуреното лице — земјоделец врз основа 

на посебни прописи има право на бесплатно возе-
ње со превозни средства на" јавниот сообраќај, не 
му припаѓа надоместок на трошоци за превоз. 

Одредбата од став 1 од овој член не се одне-
сува за случаи кога осигуреното лице има право 
на повластено возење само за одреден број пату-
вања во текот на годината. 

Член 4 
На осигуреното лице кое користи здравствена 

заштита вон одредбите на Правилникот за начинот 
на користењето здравствена заштита и други права 
од здравствено осигурување не му припаѓа надоме-
сток за патни трошоци. 

Бр. 21 - Стр. 551 
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Член 5 
Упат односно налог за патување во друго ме-

сто поради специјалистички преглед в а ж и само за 
едно патување. 

Доколку лекарот-специјалист до кого осигуре-
ното лице е упатено на прв специјалистички пре- . 
глед, најде да е потребно испитување и лекување 
и к а ј други специјалисти, првобитниот упат в а ж и 
за сите останати прегледи. 

Кога осигуреното лице, во смисла на претход-
ниот став, е упатено односно преземено на амбу-
лантно специјалистичко испитување и лекување, 
издадениот налог в а ж и за сето време додека трае 
испитувањето или лекувањето. 

Бр. 0102-222/8 
23 февруари 1979 година Претседател, 

Кавадарци Петре Шулевски, с р. 

263. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74), чл. 23 точка 21 од Самоуправната 
спогодба за основање на Општинска заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Кава -
дарци, член 88 и 89 од Статутот на Заедницата, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, на заедничка 
седница на сите собори на делегатите, одржана на 
23. П. 1979 година, донесе 

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

НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварување правото 
на помош за спрема на новородено дете која при-
паѓа на осигурениците на Заедницата на здравство-
то и здравственото осигурување на работниците и 
земјоделците — Кавадарци. 

Член 2 
Висината на помошта за спрема на новородено 

дете изнесува 400 динари за секое новородено дете. 
Помошта за новородено дете се исплатува докол-

ку се исполнети условите за исплата, предвидени во 
одредбите на Статутот на Заедницата. 

Член 3 
Помошта за спрема на новородено дете ја ис-

платува Стручната служба на Општинската заед-
ница врз основа поднесено барање од страна на оси-
гуреникот. 

Кон барањето задолжително се приложуваат 
следните докази: 

— оцена од матичниот лекар — гинеколог спо-
ред која породувањето ќе уследи во рок од 1 (еден) 
месец од денот на оценката; 

— доказ за усвојување на дете и доказ дека 
за тоа дете помош не е исплатена во случај да се 
користи помош за спрема кога детето се усвојува; 

— потврда од матичната здравствена организа-
ција на здружен труд во случај на мртвородено 
дете. 

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

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

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да в а ж и истоимената одлука бр. 01-129 од 
24. П. 1978 година. 

Бр. 0102-222/7 
23 февруари 1979' година Претседател, 

Кавадарци Петре Шулевски, с р. 

КОНКУРСИ 
Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 

— ООЗТ — Институт за лозарство и винарство — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— реизбор на два асистента по лозарство; и 

, — реизбор на два асистента по винарство. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СР Македонија и Законот за организирање на на-
учните дејности на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Инсти-
тут за лозарство и винарство — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да прило-
ж а т диплома, куса биографија, список на стручни 
и научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 
примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат пред-
вид при разгледувањето. (132) 

Работничкиот совет на ООЗТ „ТЕХНОМОНТА-
Ж А " во состав на Работната организација „29 НО-
ЕМВРИ" - Скопје. 

р а с п и ш у в а 
п о в т о р е н 

К О Н К У Р С 
за именување ДИРЕКТОР НА ООЗТ „ТЕХНО-
МОНТАЖА" 
1. Пријавените кандидати, покрај општите усло-

ви предвидени со Законот треба да ги исполнуваат 
и следниве посебни услови: 

— да имаат висока стручна подготовка, машин-
ски факултет со 5 години работно искуство; 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— во досегашната работа да имаат покажано 

спремност за развивање на самоуправните 
права; 

— да имаат проверени квалитети во поглед на 
стручноста, организационите и други работни 
способности; 

— да не се осудувани по член 511 од Законот 
за здружениот труд. 

2. Со пријавите кандидатите се должни да дос-
тават: 

— диплома за соодветна стручна подготовка. 
Личен доход според Правилникот за распредел-

ба на личните доходи во Работната организација. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Молбите со потребните документи за исполну-

вање на бараните услови да се доставуваат до Кон-
курсната комисија на Работничкиот совет на ООЗТ 
„Техномонтажа" во состав на Работната организа-
ција „29 Ноември" Скопје, ул. „12 ударна бригада" 
бб., телефон 225-344. 

Некомплетираните како и ненавремено доста-
вените документи нема да се земаат предвид при 
разгледувањето. (131) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ — Институт за сточарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— еден наставник во звањето вонреден или ре-

довен професор по предметот — зоохигиена 
со ветерина; 
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— еден наставник во звањето вонреден или ре-
довен професор по предметот — биохемија; 

— еден наставник во звањето вонреден или ре-
довен професор по предметот — свињарство; 

— еден наставник во звањето вонреден или ре-
довен професор по предметот — анатомија и 
физиологија на домашните животни; 

— реизбор на еден асистент по предметот — 
млекарство; и 

— реизбор на еден асистент во Одделението за 
говедарство. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СР Македонија и Законот за организирање на на-
учните дејности на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт 
за сточарство Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 
примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат пред-
вид при разгледувањето. (125) 

Работничкиот совет на Фабриката за кожна га-
лантерија и заштитни средства при работа „ЕЛЕ-
ГАНТ" — Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување на индивидуален работоводен 
орган — директор на Фабриката за кожна га-
лантерија и заштитни средства при работа 
„ЕЛЕГАНТ" — Крива Паланка 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат следните посебни услови: 

— да имаат висока школска подготовка — еко-
номски факултет, односно виша економска — ко-
мерцијален смер; 

— да имаат работно искуство од 6 години од 
кои 4 на раководни работни односно работни за-
дачи; 

— да поседуваат морално-политички квалитети, 
— во досегашната работа да покажувале спрем-

ност за развој на самоуправните односи; 
— да располагаат со стручни и организациони 

способности; 
— да не се осудувани за кривични дела и да 

не се води кривична постапка против нив. 
Кон молбата кандидатите треба да ја приложат 

следната документација: 
— диплома за завршена висока односно виша 

стручна подготовка; 
— уверение за работно искуство на раководни 

работи односно работни задачи; 
— уверение дека не се осудувани и дека немаат 

забрана за вршење на должноста индивидуален 
работоводен орган. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (107) 

Работничкиот совет на ООЗТ „Гоце Делчев" — 
с. Возарци, во состав на Агрокомбинатот „Тиквеш" 
— Кавадарци, врз основа на донесената одлука, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на инокосен работоводен орган — 
управител на ООЗТ „Гоце Делчев" — с. Возарци 
Покрај општите услови предвидени со законот, 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено висока стручна пгдготовка 
— земјоделски факултет и 3 години работно иску-
ства или 

— виша, стручна подготовка — земјоделска на-
сока и 5 години работно искуство во струката; 

— да поседува морално-политички квалитети и 
организациони способности; 

— да не е осудуван и да не е под истрага; 
— да нема некоја со закон предвидена пречка 

за работење на раководно работно место. 
Пријавите со потребната документација за до-

кажување на горенаведените услови се доставу-
ваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
конкурсот до Секторот за општи, правни и кадров-
ски работи при А К „Тиквеш" — Кавадарци, со 
назнака до конкурсната комисија за избор на упра-
вител на ООЗТ „Гоце Делчев", ул. „Индустрис-
ка" бб. 

Некомплетирани документи нема да бидат зе-
мени во разгледување. (108) 

Советот на РО Земјоделски Факултет — Скопје 
ООЗТ институт за проучување на почвите — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— еден наставник во звањето вонреден или ре-

довен професор по предметот Мелиорации; 
— еден наставник во звањето вонреден или 

редовни професор по предметот Агрохемија за пол-
јоделска насока; 

— еден наставник во звањето вонреден или ре-
довен професор по предметот Педолоѓија за лозаро-
овоштарска насока; 

— реизбор на еден асистент по предметот Агро-
хемија за лозаро-овоштарска насока; 

— реизбор на два асистента по предметот Мик-
робиологија; 

— реизбор на два асистента во Одделението за 
педологија. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за проучување на почвите — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 
примероци. 

Рок на пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни документи нема да се земаат пред-
вид при разгледувањето. (109) 

Советот на Институтот за тутун — Прилеп 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор заменик директор на институтот 
Услови: 
Покрај условите предвидени со Законот за ра-

ботни односи кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните: 

1. да имаат завршено/ земјоделски или хемис-
ки факултет со 6 години работно искуство; 
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2. да имаат научно звање, научен советник, виш 
научен соработник или научен соработник. 

Кандидатите со молбата да приложат диплома 
за завршен соодветен факултет и решение за науч-

ното звање, како и куса биографија. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат во Институтот за тутун — Прилеп. 
Некомплетирани документи нема да се разгле-

дуваат. (122) 

Работничкиот совет на Р З „Заеднички служби"' 
го состав на Земјоделскиот Комбинат „ПРОГРЕС" 
— Дебар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на финансиски сектор 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатот треба да ги ис-
полнува и следните посебни услови: 

— да има завршено економски факултет со 2 
години работно искуство на финансиски работи, 
или виша економска школа со 4 години работно 
искуство во финансиски работи. 

Пријавените кандидати за тоа работно место 
треба да ги исполнуваат и овие услови: 

— да имаат морално-политички квалитети; 
— да имаат организаторски способности; 
— да се идејно јасно определени за политиката 

па СКЈ и принципите на социјалистичките самоуп-
равни односи; 

— да не се осудувани за кривични дела: про-
невера, злоупотреба положај како и за кривични 
дела против народот и државата. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Работничкиот совет на Р З „Заеднички 
служби" при Земјоделскиот комбинат „ПРОГРЕС" 
— Дебар. 

Кон молбата да се приложат следните доку-
менти: 

кратка биографија; 
— диплома за завршен факултет — школа; 
— уверение дека не е осудуван. 
Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
Молбите со некомплетирани документи или не-

благовремено поднесените, нема да се разгледуваат 
и ќе им бидат враќани на кандидатите. (123) 

Советот на Шумарскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор и преизбор на наставни и стручни 
работници во исто или повисоко звање 
1. еден наставник во звањето вонреден или ре-

довен професор по предметот ДЕНДРОМЕТРИЈА; 
2. еден наставник во звањето вонреден или ре-

довен професор по предметот БОТАНИКА; 
3. еден наставник во звањето доцент или вон-

реден професор по предметот ЗАШТИТА НА ШУ-
МИТЕ; 

4. еден асистент по предметот ХИДРОТЕРМИЧ-
КА ОБРАБОТКА НА ДРВОТО; 

5. еден асистент по предметот ФИНАЛНА ПРЕ-
РАБОТКА НА ДРВОТО; 

6. еден асистент по предметот МАШИНИ И 
АЛАТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДРВОТО 

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Де-
канатот на Шумарскиот факултет во Скопје. 

Кандидатите кон пријавата треба да приложат 
диплома за завршен П, Ш степен на студии, однос-
но завршен докторат, куса биографија, список на 
стручни и научни трудови и по еден примерок од 
самите трудови. 

Пријавите, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
отворениот рок од 15 дена. (124) 

Конкурсната комисија при Спомен домот на 
културата - „АСНОМ", Гостивар, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на деловен орган на 
Спомен домот на културата — „АСНОМ", Гостивар 

У с л о в и : 
Покрај условите предвидени со Законот за ме-

ѓусебните односи на работниците на здружениот 
труд, кандидатот треба да ги исполнува и следните 
посебни услови: 

1. да има завршено висока стручна спрема; 
2. да има 5 (пет) години работно искуство во со-

одветната струка; 
3. да не е осудуван за кривични дела кои се 

настанати со вршење на должноста деловен орган; 
4. да поседува морално-политички квалитети; 
5. предност има кандидатот со завршена драм-

ска, ликовна или музичка академија. 
Кон молбата кандидатот треба да ги приложи 

следните документи: 
— диплома за завршено образование; 
— потврда за работно искуство; 
— уверение дека не е осудуван и дека не е под 

истрага; 
— лекарско уверение; 
— работна карактеристика и 
— куса биографија. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
^ к о м п л е т н и т е документи нема да се земаат 

предвид при разгледувањето. 
Молбите со комплетната документација се до-

ставуваат до Спомен домот на културата — 
„АСНОМ", Гостивар. (135) 

Собирот на работните луѓе на ООЗТ „Ладилник" 
во состав на Агрокомбинатот Тиквеш" — Кавадар-
ци, врз основа на донесената одлука 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на инокосен работоводен орган — ра-
ководител на ООЗТ „Ладилник". 

Покра ј општите услови предвидени во Законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните посеб-
ни услови: 

— да има завршено висока стручна подготовка 
- земјоделски факултет и на јмалку 3 години ра-
ботно искуство; 

— да поседува морално-политички квалитети и 
организаторски способности; 

— да не е осудуван и да не е под истрага; 
— да нема некоја со законот предвидена пречка ' 

за работење на раководно работно место. 
Пријавите со потребната документација за до-

кажување на горенаведените услови, се доставуваат 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот до Секторот за општи-правни и кадровски 
работи при А К „Тиквеш" — Кавадарци со назнака 
„до Конкурсната комисија за избор на раководи-
тел на ООЗТ „Ладилник", ул. „Индустриска" бб. 

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени на разгледување. 

(137) 
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Врз основа на член 13 од Правилникот за ра-
ботни односи, Комисијата за работни односи при 
РО „Синтекс" — Св. Николе, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Водач на ремонт и одржување. 
Кандидатите покрај општите услови за врабо-

тување треба да ги исполнуваат и следните посебни 
услови: 

— да имаат завршено виша школа со работно 
искуство од 5 години по завршувањето на училиш-
тето и да ја имаат регулирано воената обврска. 

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
Молбите со другите комплет доказни документи 

се доставуваат до Комисијата за работни односи на 
оваа РО. (136) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ — Институт за овоштарство — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— реизбор на еден научен соработник за јабол-

често овошје; 
— реизбор на еден асистент за јаболчесто овош-

је; и 
— реизбор на еден асистент за коскасто овошје. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СР Македонија и Законот за организирање на на-
учните дејности на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт 
за овоштарство — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и на-
учни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, куса биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 
примероци. 

Рок на пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (133) 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје 
ООЗТ — Институт за поледелство и градинарство 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следните работни места: 
— еден наставник во звањето вонреден или ре-

довен професор по предметот — земјоделска ме-
ханизација; 

— еден наставник во звањето вонреден или редовен 
професор по предметот — селекција на растени-
јата; 

— еден наставник во звањето вонреден или редовен 
професор по предметот — градинарство; 

— еден наставник во звањето доцент или вонреден 
професор по предметот — индустриски култури; 

— реизбор на еден асистент по предметот — зрне-
с т и клубести култури; 

— реизбор на еден асистент по предметот — ге-
нетика ; 

— реизбор на еден асистент по предметот — бота-
ника; 

— реизбор на еден виш научен соработник или из-
бор на научен советник во Заводот за испиту-
вање на семето; 

— реизбор на еден виш научен сорабтоник или 

избор на научен советник во Заводот житни 
култури; 

— реизбор на еден научен соработник или избор во 
повисоко звање во Заводот за житни култури; 

— реизбор на два асистента во Заводот за гради-
нарство и цвеќарство; 

— реизбор на еден асистент во Заводот за житни 
култури; 

— реизбор на два асистента во Заводот за навод-
нување; 

— реизбор на еден асистент аво Заводот за испиту-
вање на семето; 

— реизбор на еден асистент во Заводот за општо 
поледелство со агроекологија; 

— реизбор на еден. стручен соработник или избор 
во повисоко звање во Заводот за фуражно про-
изводство; 

— реизбор на еден стручен соработник или избор 
во повисоко звање во Заводот за индустриски 
култури; и 

— реизбор на еден стручен соработник или избор 
во повисоко звање во Заводот за градинарство и 
цвеќарство. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ и Законот за организирање на научните деј-
ности на СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт 
за поледелство и градинарство — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и на-
учни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, куса биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 
примероци. 

Рок на пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (134) 

Советот на ООЗТ Технолошки факултет — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на еден наставник во академско зва-
ње во областа Органска технологија на природни 
производи — подрачје Биосинтетски производи 
У с л о в и : 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Законот за високото образование на 
СРМ и Правилникот за избори и реизбори на на-
ставници и соработници на ООЗТ Технолошки ф а -
култет — Скопје. 
Кон молбата да се приложат: диплома за заврше-
но образование, список на стручните и научните 
трудови и по примерок од трудовите. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објаву-
вањето. 
Пријавите се поднесуваат во архивата на Факулте-
тот секој работен ден или по пошта во определе-
ниот рок. (138) 

Советот на медицинскиот центар „Гевгелија" — 
Гевгелија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на следните работи и работ-
ни задачи: 

1. Началник на хируршко одделение; 
2. Началник на кабинет за трансфузија на крв; 
3. Началник на диспанзер за жени со советува-

лиште (избор); 
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4. Началник на детско одделение; 
5. Началник на детски и училишен диспанзер; 
6. Началник на интерно одделение; 
7. Началник на антитуберкулозен диспанзер; 
8. Началник на очно одделение; 
9. Началник на неуропсихијатриско одделение; 

10. Началник на рендген одделение и 
11. Ш е ф на техничка служба. 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот, кандидатите што ќе учествуваат на конкурсот 
треба да ги исполнуваат и следните услови: 

— под точка еден — да е специјалист по општа 
хирургија; 

— под точка два да е специјалист по општа 
х: бургија; 

— под точка три — да е специјалист по гине-
кологија и акушерство; 

— под точка четири — да е специјалист по пе-
дијатрија; 

— под точка пет — да е специјалист по п е д и -
јатрија; 

— под точка шест — да е специјалист по ин-
терна медицина; 

— под точка седум — да е специјалист по ин-
терна медицина; 

— под точка осум — да е специјалист по очни 
болести; 

— под точка девет — да е специјалист по не-
уропсихиј атриј а; 

— под точка десет — да е специјалист по радио-
логија; 

— под точка единаесет — да е квалификуван 
работник. 

Со молбите кандидатите да ги приложат и по-
требните документи: 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат на адреса: Медицински центар „Гевгелија" 
— Гевгелија — за Советот. (139) 

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за ре-
довните судови („Службен весник на СРМ", бр. 
17/79 година — пречистен текст) Собранието на оп-
штината Кичево 

ОБЈАВУВА 
дека ќе врши избор на еден судија на Оп-

штинскиот суд — Кичево 
Заинтересираните кандидати, покрај општите 

услови предвидени со Законот за работните односи, 
треба да ги исполнуваат и условите предвидени во 
член 91 став 1 од Законот за редовните судови. 

Пријавите со потребните документи кандидати-
те да ги доставуваат до Собранието на општината 
Кичево — Комисија за избори и именувања^ 

Рокот за поднесување на пријави е 15 дена, 
сметано од денот на објавувањето во „Нова Маке-
донија". 

Собранието на општината Кичево 

^ б ) 

Работната заедница на ООЗТ „Задругар" — 
Ѓорче Петров, во состав на 3 3 „Македонија" — с. 
Белимбегово, Скопско 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на работници: 
— директор на Основната организација 
За вршење на работите директор на Основната 

организација, кандидатот треба да ги исполнува 
следните услови: 

— работник во трговија со 6 год. работно иску-
ство; 

— средна стручна подготовка со 6 години ра-
ботно искуство или 

— виша стручна подготовка со 5 години работно 
искуство. 

Пријавите со податоците за исполнување на 
условите се поднесуваат во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на конкурсот. 

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рок од 
10 дена по истекот на рокот за поднесување на при-
јави. 

Пријавите се поднесуваат на адреса: ООЗТ 
„Задругар" — Ѓ. Петров, Тетовски пат бб. 

Директорот на Основната организација се и з - , 
бира за време од 4 години. (140) 
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