
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 9 септември 1982 
С к о п ј е 

Број 36 Год. XXXVIII 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

539. 

Врз основа на член 28, а во врска со член 36 
став 2 од Законот за избор на членови на деле-
гациите и на делегатите во собранијата на општес-
твено-политичките и самоуправните интересни за-
едници („Службен весник на СРМ" број 41/81) и 
Заклучокот на Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, донесувам 
! , 1 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА 
ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ 
ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

НА ОПШТИНИТЕ „КАРПОШ" — СКОПЈЕ И 
БЕРОВО 

540. 

Врз основа на член 28, а во врска со член 39 
од Законот за избор на членови на делегациите и 
на делегатите во собранијата на општествено-по-
литичките и самоуправните интересни заедници 
(,.Службен весник на ОРМ" број 41/81) и Заклучо-
кот на Соборот на здружениот труд на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОР!* ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРОТ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА 
СРМ ОД СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА „ЦЕНТАР" 

— СКОПЈЕ 

Се распишуваат повторни избори за избор на 
делегати во Соборот на здружениот труд на Соб-
ранието на ОРМ, согласно Одлуката за определува-
ње на бројот на делегатите што се делегираат во 
Соборот на здружениот труд на Собранието на Со#-
ци ја листичка Република Македонија („Службен 
весник на С!РМ" број 4/82) и тоа: 

1. Еден делегат од делегатската единица на 
Собранието на општината „Карпош" — Скопје, и 

2. Еден делегат" од делегатската единица на 
Собранието на општината Берово. 

II 
Повторните избори за избор на делегати во 

Соборот на здружениот труд ќе се одржат на 27 
октомврр! 1982 година во Собранието на општината 
„Карпош" — Скопје односно во Собранието на оп-
штината Берово според новата листа на кандида-
тите. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а про-
пишаните рокови за изборните дејствија почну-
ваат да течат од 14 септември 1982 година. 

IV 
За спроведување на ова решение се грижи 

Републичката и Општинската изборна комисија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2165 
9 септември 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, е. р. 

Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на еден делегат во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија од делегатската единица на Собрание-
то на општината „Центар" — Скопје, согласно Од-
луката за определување на бројот на делегатите 
што се делегираат во Соборот на здружениот труд 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 4/82). 

II 
Дополнителните избори за избор на делегат 

во Соборот на * здружениот труд во Собранието на 
општината „Центар" — Скопје ќе се одржат од 
26 до 29 октомври 1982 година според новата листа 
на кандидатите. 

III 
Ова решение влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а про-
пишаните рокови за изборните дејствија почнуваат 
да течат од 14 септември 1982 година. 

IV 
За спроведување на ова решение се грижи 

Републичката и Општинската изборна комисија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-2166 
9 септември 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, е. р. 

\ 
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541. 
* 

Врз основа на член 5 од Законот за условите 
и начинот на користење на средствата на соли-
дарноста за отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на ОРМ", бр. 18/76 
и 30/77), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИ-
ДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПО-

СЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

Член 1 
Од средствата на солидарноста на Социјалис-

тичка Република Македонија за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди им се доде-
луваат средства на општините и тоа: 

1. Општина Неготино — 5,0 мил. дин., 
2. Општина Кавадарци — 3,0 мил. дин., 
3. Општина Виница — 2,0 мил. дин. 

Член 2 
Средствата на солидарноста се доделуваат на 

општините од член 1 на оваа одлука, без обврска 
на враќање, како прва помош на Републиката за 
отстранување на последиците од градот и поплави-
те што ги зафати во јули и август 1982 година. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот "на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1744/1 
26 август 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

542. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРИ", 
бр. 45/80), Извршниот сове* на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА СОВЕТ-
НИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И 

ПАЗАР 

1. Горѓи Кецкаровски, советник на претседате-
лот на Републичкиот комитет за туризам, назна-
чен на 10 април 1980 година, продолжува со рабо-
та како советник на претседателот на Републич-
киот комитет за општостопански работи и пазар. 

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

е 

Бр. 17-1395/1 
18 јуни 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

543. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на ОР Македонија и членот 
20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, по јавната расправа одржана 
на 1 јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на точката 7 од табелата на 
член 43 од Правилникот за. распоредување на чис-
тиот доход и за распределба на личните доходи и 
за заедничка потрошувачка на работниците во Ме-
дицинското училиште во Битола, донесен со ре-
ферендум на 5 јануари 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Медицинското училиште во 
Битола на начинот предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Би-
тола поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на одредбата од актот означена во 
точката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот не било во согласност со Уставот и Законот 
за средното образование различното вреднување на 
работите и работните задачи зависно од степенот 
на стручната подготовка на наставниците. 

4. Во одговор на наводите содржани во пред-
логот за поведување постапка и на јавната рас-
права директорот на Медицинското училиште во 
Битола, појасни Дека во Законот за средното обра-
зование и воспитание е утврдена стручната под-
готовка потребна за изведување настава во меди-
циските училишта, односно дека за изведување 
настава во средните училишта е предвидена висока 
стручна подготовка, па смета дека е оправдано 
намалувањето на аконтацијата на личниот доход 
по основот сложеност на оние наставници кои ја 
немаат со законот предвидената стручна подготовка 
потребна за изведување настава во средното об-
разование. 

5. Разгледувајќи го оспорениот член 43 од Пра-
вилникот на училиштето, Судов, во текот на пос-
тапката и на јавната расправа, утврди дека во 
него е дадена табела за вреднување на работите 
и работните задачи. Така, според точките 6 и 7 
од. табелата на наставникот по вежби по основот 
потребни знаења и способности за вршење на ра-
боти и работни задачи му се определуваат 80 бо-
да, а за учителот по вежби 40 бода. По основот 
обем и сложеност на работата на наставникот и 
учителот по вежби се утврдени 125 бода. 

6. Согласно начелото на распределба според 
трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и во ставот 1 на член 126 од Зако-
нот за здружениот труд, на секој работник му 
припаѓа од доходот на основната организација на 
здружениот труд личен доход според резултатите 
на неговиот труд и неговиот личен придонес што 
со својот тековен и минат труд го дал во зголе-
мувањето на доходот на основната организација. 
Во остварувањето на ова начело работниците во 
основната организација на здружениот труд се 
должни да утврдат основи и мерила за распре-
делба на средствата за лични доходи со кои тре-
ба да се обезбеди личните доходи на работни-
ците да се утврдуваат врз основа на нивниот при-
донес во работата и во зависност од резултатите 
на трудот и работењето што ќе го оствари орга-
низацијата. 

Од друга страна, според ставот 2 на член 87 
од Законот за средното образование и воспита-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 25/79), нас-
тавници во средното образование можат да бидат 
лица кои завршиле соодветна група за образова-
ние на наставници на факултет, висока школа 
или уметничка академија. 
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Стручната подготовка на работникот, како 
средство за изразување на сложеноста на рабо-
тите и работните задачи, според мислењето на 
Судов, има влијание врз придонесот на работни-
кот, поради што реално е да се претпостави дека 
работникот кој го има предвидениот степен на 
стручна подготовка работните задачи ќе ги извр-
шува со поголем успех од работникот кој ги извр-
шува истите работи и работни задачи, но го нема 
предвидениот степен на стручна подготовка. 

Со оглед на тоа Судов смета дека не му е 
'спротивно на начелото на распределба според 
трудот намалувањето на аконтацијата на личниот 
доход на работникот кој го нема предвидениот 
степен на стручна подготовка потребен за изве-
дување настава во средните училишта поради што 
одлучи како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 221/80 
1 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

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

544. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија и чле-
нот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата од 8 јули 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација 
и систематизација на работите и работните зада-
чи на работниците во Историскиот архив во Штип, 
донесен од работнициве во работната заедница на 
5 јуни 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Историскиот архив во Штип, на 
начинот предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. И 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 135/81 од 4 февруари 1982 година, поведе 
постапка за оценување законитоста на актот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што пред Судот основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорениот 
правилник со членовите 50, 51 и 53 од Законот за 
архивската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
47/73), од причина што во него не се предвидени 
работи и работни задачи што треба да ги извр-
шува виш архивист и архивист-советник, ниту пак 
се предвидени условите за здобивање со звањата 
предвидени во означените членови од законот. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, во 
текот на постапката и на седницата, Судот утвр-
ди дека за извршување на стручните работи во 
архивот се предвидени две категории работници: 
самостоен стручен работник и стручен работник. 
Така, за извршување на работите и работните за-
дачи на самостојниот стручен работник во одделе-
нието за евиденција и заштита на архивската гра-
ѓа во регистратурите, лицето треба да има соод-
ветна висока, стручна подготовка за архивист и 
две години работно искуство, или да има соод-
ветна виша стручна подготовка за виш архивски 
помошник. Стручниот работник во ова одделение 
треба да има соодветна средна стручна подготовка. 

Самостојниот стручен соработник во одделе-
нието за евиденција и заштита на архивската гра-
ѓа со информативна служба, е предвидено да има 
соодветна висока стручна подготовка за архивист, 
или соодветна виша стручна подготовка за виш 
архивски помошник и две години работно искуст-
во. Соодветна средна стручна подготовка за ар-

хивски помошник е предвидена како услов за из-
вршување на работите и работните задачи на 
стручниот работник во ова одделение. 

Исто така, за извршување на работите на са-
мостоен стручен работник во одделението за сре-
дување и обработка на архивска граѓа, е предви-
дено лицето да има соодветна висока или да има 
соодветна виша стручна подготовка за виш архив-
ски помошник. За самостојниот стручен соработ-
ник во одделението за средување и обработка на 
архивска граѓа, е предвидено лицето да има само 
висока стручна ћодготовка за архивист. Работно-
то искуство како посебен услов за овој работник 
не е предвидено. Стручниот работник во ова од-
деление, како и за истиот профил на работници 
во другите одделенија, потребно е да има соодвет-
на средна стручна подготовка за архивски помош-
ник. 

5. Според членот 50 од Законот за архивската 
дејност, стручните работи во областа на архив-
ската дејност ги вршат работници кои имаат струч-
на подготовка за архивски помошник, виш архив-
ски помошник, архивист, виш архивист и архивски 
советник. Во звањето виш архивист, според членот 
51 од овој закон, може да биде избрано лице кое 
има академски степен магистер или најмалку 10 
години работа како архивист, објавени или поз-
нати стручни работи од значење за унапредување 
на архивската дејност, и способност за самостојно 
организирање на стручната работа, а во звањето 
архивист-советнќк може да биде избрано лице кое 
постигнало извонредно значајни резултати во раз-
војот и унапредувањето на архивската дејност. 

Стручни работи во областа на архивската деј-
ност, според членот 53 од овој закон, вршат и ра-
ботници кои имаат соодветна средна стручна 
подготовка за архивски помошник, соодветна ви-
ша стручна подготовка за виш архивски помош-
ник односно соодветна висока стручрга подготовка 
за архивист. Која стручна подготовка е соодветна 
за вршење на стручни работи во областа на ар-
хивската дејност се определува со општиот акт 
на архивот. 

Според тоа стручни работи во областа на ар-
хивската дејност можат да вршат работници кои 
имаат соодветен степен на стручна подготовка и 
соодветно звање предвидено во означениот закон. 
Со оглед на тоа што во оспорениот правилник не 
се предвидени работи и работни задачи што треба 
да ги извршува виш архивист и архивист-советник, 
ниту пак се предвидени условите за здобивање со 
звањата предвидени во членовите 50, 51 и 53 од 
Законот за архивската дејност, Судот оцени дека 
оспорениот правилник не е во согласност со чле-
новите 50, 51 и 53, од Законот за архивската деј-
ност. 

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

У. бр. 135/81 
8 јули 1982 година 

Скопје 
Претседател. 

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

545. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија и чле-
нот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата од 8 јули 1982 година, донесе 
\ 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд 

на здружениот труд во Битола за оценување ус-
тавноста и законитоста: 

а) на членот 119 од Самоуправната спогодба за 
заедничките основи и мерила за стекнување и рас-
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поредување на доходот, распоредување ^ на чисти-
от доход, распределба на средствата за лични до-
ходи, заедничка потрошувачка и други лични при-
мања, склучена меѓу работниците во Телевизија 
Скопје со референдум на 27 декември 1977 година, 
Работната заедница — заеднички дејности при 
Радио-телевизија Скопје со референдум на 28 де-
кември 1977 година, во Радио Скопје и во Основ-
ната организација на здружен труд Предаватели 
и врски во Скопје со референдум на 29 декември 
1977 година; и 

б) на членот 108 од Правилникот за утврдува-
ње и распоредување на вкупниот приход, дохо-
дот, чистиот доход, распределба на средствата за 
лични доходи и заедничка потрошувачка и други 
лични примања на работниците во Основната ор-
ганизација на здружениот труд Предаватели и врс-
ки во Скопје, донесен со референдум на 29 де-
кември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во означените организации на 
здружениот труд на начинот предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Би-
тола поведе постапка пред Уставниот суд на Ма-
кедонија за оценување уставноста и законитоста 
на одредбите од актите, означени во точката 1 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот, работ-
ниците во Основната организација на здружениот 
труд • Предаватели и врски во Скопје, со оспоре-
ниот правилник своето неотуѓиво право да одлу-
чуваат за висината на надоместокот за работа на 
терен го препееле на работничкиот совет на Радио-
телевизија — Скопје, што не било во согласност 
со Уставот на СР Македонија и било во спротив-
ност со Законот за здружен труд. 

4. Во одговорот на предлогот, доносителите на 
оспорените акти сметаат дека оспорените одредби 
се во согласност со Уставот на̂  СР Македонија, 
Законот за здружениот, труд и Законот за утврду-
вање и распоредување на вкупниот приход и на 
доходот и дека одлучувањето за надоместокот за 
работа на терен и за другите надоместоци (дневни-
ци за службени патувања, превоз на работа и од 
работа, одвоен живот) како материјални трошоци 
не спаѓа во неотуѓивите права на работниците, За 
да се обезбедат единствени износи на ниво на ра-
ботната организација, работниците се спогодиле 
висината на надоместокот за работа на терен да 
ја утврдува работничкиот совет на работната ор-
ганизација. 

5. Разгледувајќи ја означената самоуправна 
спогодба, во текот на подготвителната постапка и 
на седницата, Судот утврди дека, според оспоре-
ниот член 119, висината на надоместокот за работа 
на терен учесниците во спогодбата се спогодиле 
да ја утврдува работничкиот совет на Радио-теле-
визија Скопје во рамките на висината утврдена 
во Општествениот договор за заедничките основи 
и мерила во усогласувањето на самоуправното уре-
дување на односите во распоредувањето на дохо-
дот и чистиот доход и распределбата на средства-
та за лични доходи во ОР Македонија односно со 
Самоуправната спогодба за заеднички основи и 
мерила за стекнување и распоредување на дохо-
дот, распоредување на чистиот доход, распредел-
бата на средствата за лични доходи, заедничка 
потрошувачка и други лични примања во основните 
организации и работните заедници од областа на 
радиото и телевизијата во СР Македонија. 

Исто така, разгледувајќи го членот 108 од ос-
порениот правилник, Судот утврди дека висината 
на надоместокот за работа на терен ја утврдува 
работничкиот совет на Радио-телевизија Скопје во 
рамките на висината утврдена со општествениот 
договор и оспорената самоуправна спогодба. 

6. Според ставот 1 на член 105 од Законот за 
здружениот труд и според ставот 1 на член 13 

од Законот за утврдување и распоредување на 
вкупниот приход* и на доходот („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 63/80 и 13/82), материјалните трошоци 
на основната организација ги сочинуваат издато-
ците на потрошени предмети на трудот, за теков-
но инвестиционо одржување на средствата на тру-
дот, за услуги што се потребни во вршењето на 
дејноста на основната организација, за тековните 
потреби на заштитата при работа и за заштита 
на работната средина, за тековни потреби на стру-
чното образование и научно истражувачката рабо-
та што се врши во рамките на процесот на тру-
дот, како и за други тековни потреби на матери-
јалното производство, односно на вршењето на 
други дејности што се непосреден услов за работа 
и производство. 

, Понатаму, во ставот 5 на член 105 од Законот 
за здружениот труд е определено, кога со самоуп-
равната спогодба е предвидено работниците во 
основната организација, заедно со работниците во 
другите основни организации со кои ги здружуваат 
трудот и средствата, да остваруваат увид и кон-
трола на движењето на издатоците што ги сочи-
нуваат материјалните трошоци и остваруваат вли-
јание врз височината на тие издатоци. 

Според точката 3 на став 2 на член 13 од За-
конот за утврдување и распоредување на вкуп-
ниот приход и на доходот, материјалните трошо-
ци на основната организација што се непосреден 
услов за работа и производство, меѓу другото, ги 
сочинуваат издатоците за надоместок на трошо-
ците на работниците направени при вршењето на 
определени работи за основната организација за-
ради остварувањето на вкупниот приход како што 
се дневници за службени патувања, надоместок за 
сместување и исхрана на терен, надоместок на 
трошоци за превоз на службени патувања и дру-
го, кои се во согласност со самоуправниот општ 
акт, донесен врз основа на самоуправната спогод-
ба во согласност со општествениот договор кон кој 
пристапила основната организација. 

Со оглед на изнесеното, Судот смета дека на-
доместокот за работа на терен спаѓа во материјал-
ните трошоци на основната организација, што се 
непосреден услов за работа и производство, нап-
равени при вршењето на определени работи за ос-
новната организација заради остварување на вкуп-
ниот приход што треба да бидат утврдени во са-
моуправен општ акт донесен .врз основа на само-
управната спогодба која е во согласност со оп-
штествениот договор кон кој пристапила основна-
та организација. 

Според тоа, работничкиот совет на организа-
цијата на здружениот труд може да одлучува за 
распределбата на средствата кои спаѓаат во мате-
ријалните трошоци и Судот оцени дека не постои 
законска обврска за овие средства работниците да 
се изјаснуваат во смислата на членот 462 од Закс?-
нот за здружениот труд, односно со референдум, 
затоа што правото за тоа одлучување не спаѓа во 
неотуѓивото право на работниците. 

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

У. бр. 236/81 
8 јули 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд ма Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

269. 
Заради спроведување на задачите утврдени со 

Резолуцијата за политиката на остварување на 
Општествениот план на Социјалистичка Републи-
ка Македонија за периодот од 1981 до 1985 годи-
на во 1982 година („Службен весник на СРМ", бр. 
42/81), а врз основа на члењ 136 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, самоуправните интересни заедни-
ци на насоченото образование, формирани за те-
риторијата на Републиката, Републичката само-
управна интересна заедница за основно образова-
ние и самоуправните интересни заедници на науч-
ните дејности, формирани за територијата на Ре-
публиката, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СА-
МОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗЈА УТВРДУВАЊЕ 
ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО ОБЛАСТА 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
ПРЕКУ РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕ-

РЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците во оваа спогодба (корисници на оп^. 

штествени средства) се согласија во Самоуправната 
спогодба за утврдување висината на средствата 
за финансирање на заедничките потреби во об-
ласта на образованието и научните дејности преку 
републичките самоуправни интересни заедници во 
1982 година, објавена во „Службен весник на СРМ", 
бр. 14/82, во член 5 алинејата 1 да се брише, а 
по алинеја три да се додаде нов став, кој гласи: 

„Средствата за насоченото образование може 
да се користат најмногу до една дванаестим ме-
сечно — кумулативно за соодветниот период од из-
носот утврден во член 3 став 2 точка 1 од оваа 
самоуправна спогодба". 

Член 2 
Оваа спогодба . е потпишана на 18 август 1982 

година, а ќе се применува за 1982 година. 

Член 3 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со 

денот на потпишувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

Бр. 23-1703/1 
20 август 1982 година 

Скопје 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

ПОТПИСНИЦИ: 

Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија, Републичката самоуправна интерес-
на заедница за основното образование, Са-
моуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во рударството, рударските 
истраги, обоената и црната металургија, Са-
моуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во електроенергијата, елек-
троиндустријата, металната и графичката ин-
дустрија, Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во хемиската ин-
дустрија, текстилната индустрија и индус-
тријата за чевли, кожи и ѓума, Самоуправ-
ната интересна заедница на насоченото об-
разование во градежништвото и градежната 
индустрија, Самоуправната интересна заедни-
ца на насоченото образование во земјодел-
ството, шумарството, дрвната индустрија, ин-
дустријата за тутун и прехранбената инду-
стрија, Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во сообраќајот и врс-
ките, Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во трговијата, угос-
тителството, туризмот, занаетчиството и ко-
муналните дејности, Самоуправната интерес-
на заедница на насоченото образование во 
здравството и социјалната заштита, Општа-
та заедница на насоченото образование, Са-
моуправната интересна заедница на научните 
дејности во рударството, црната и обоената 
металургија, металната индустрија, немета-
лите, електростопанството, електроиндустри-
јата и соодветните трговски дејности, Само-
управната интересна заедница на научните 
дејности во земјоделството, водостопанството, 
преработката на земјоделски и сточарски 
производи, шумарството, преработката на 
дрво и соодветните трговски дејности, Само-
управната интересна заедница на научните 
дејности во градежништвото, станбено-ко-
муналните дејности, индустријата на градеж-
ни материјали, сообраќајот и врските и со-
одветните трговски дејности, Самоуправната 
интересна заедница на научните дејности во 
хемиската, текстилната, кожарската и гумар-
ската индустрија, индустријата за целулоза 
и хартија и соодветните трговски дејности, 
Самоуправната интересна заедница на науч-
ните дејности во фармацевтската и козметич-
ката индустрија, здравството и социјалната 
заштита и соодветните трговски дејности, 
Општата самоуправна интересна заедница на 
научните дејности. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

270. 
Врз основа на член 106 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 39/78) и член 39 од Дого-
ворот за, пензиско и инвалидско осигурување на 
естрадните уметници — членови на Здружението 
на естрадните уметници на СР Македонија („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 40/74), Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и- инвалидското 
осигурување на Македонија и Сојузот на здруже-
нијата на естрадните работници на СР Македонија 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПЕНЗИС-
КО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЕС-
ТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ — ЧЛЕНОВИ НА ЗДРУ-
ЖЕНИЕТО НА ЕСТРАДНИТЕ УМЕТНИЦИ НА СР 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Во член 25 став 1 точка 4 бројката; „1964" се 
заменува со бројката: „1969", 
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Член 2 
Овој договор влегува во сила и ќе се приме-

нува од денот на потпишувањето. 

Бр. 01-2154/Ц 
29 јуни 1982 година 

Скопје 

Сојуз на здруженијата на 
естрадните работници на СР 

Македонија, 
Претседател, 

(потпис нечиток) 
Самоуправна интересна 
заедница на пензиското и 
инвалидското осигурува-

ње на Македонија 
Секретар, 

Киро Ефремов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
— БИТОЛА 

271. 
Врз основа на член 1 од Законот за Начинот 

на располагањето со вишоците од приходите на 
буџетите на општествено-политичките заедници и 
вишоците од приходите на самоуправните интерес-
ни заедници во 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/81), член 13 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници за воспитание и обра-
зование („Службен весник на ОРМ", бр. 9/78), член 
10 од Самоуправната спогодба за основање на 
СИЗ за образование и наука — Битола и член 6 
од Статутот на СИЗ за образование и наука — 
Битола, Собранието на СИЗ за образование и на-
ука — Битола на седницата одржана на 31 ав-
густ 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИ-
ТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС ОД СТОПАНСТВОТО И ОД ЛИ-

ЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД 
НЕОТОПАНСТВО 

Член 1 
Со оваа одлука привремено се намалуваат стап-

ките на придонесите од личен доход од работен 
однос од стопанството и од личен доход од работен 
однос од нестопанството од кои се обезбедуваат 
средства на СИЗ за образование и наука — Бито-
ла, за задоволување на потребите и интересите 
во областа на основното воспитание и образова-
ние на општина Битола. 

Член 2 
Стапките на придонесите кои ќе се плаќаат 

на СИЗ за образование и наука — Битола со оваа 
одлука ќе изнесуваат: 

1. придонесот од личен доход од работен од-
нос од стопанство од 5,00% се намалува на 4,50%; 

2. придонесот од личен доход од работен однос 
од нестопанство од 5,00% се намалува на 4,50%. 

Член 3 
Стапките од член 2 од оваа одлука ќе се при-

менуваат од .1 септември до 31 декември 1982 го-
дина. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1 септември 1982 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" — Скопје. 

Бр. 03-180/3 
31 август 1982 година 

Битола 
Претседател, 

Даница Кочовска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ГЕВГЕЛИЈА 

272. 
Врз основа на член 58 од Законот за врабо-

тување и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СВМ" бр. 13/78) и член 13 
точка 4 и 5 од Статутот на СИЗ за вработување 
— Гевгелија, Извршниот одбор, врз основа на За-
клучокот на Собранието на СИЗ' за вработување 
— Гевгелија, бр. 02-195 од 10 јуни 1982 година, на 
седницата одржана на 25 август 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување за 

1982 година се намалува од 0,40% на 0,35%. 

Член 2 
Придонес за вработување уплатуваат работни-

ците и работодавците — членови на СИЗ за вра-
ботување — Гевгелија. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за вработување е: 
— за работниците во ОЗТ и за работниците 

вработени кај работодавецот, личниот доход на 
работниците, во кој се содржани придонесите и 
даноците што се плаќаат од личниот доход (бруто 
личен доход); 

— за работодавецот — основицата според ко-
ја плаќа данок од личен доход; 

— за работодавецот кој данокот го плаќа во 
годишен паушален износ, придонесот за вработу-
вање се утврдува на 15°/о од паушалниот износ на 
данокот. 

Работниците на привремена работа во странство 
уплатуваат придонес за вработување според осно-
вицата што ја утврдува Републичката СИЗ за 
вработување. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето 

на придонесот за вработување се применуваат со-
одветните одредби на Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 02-363 од 25 декем-
ври 1981 година. 

Бр. 02-263 
25 август 1982 година 

Гевгелија 
Претседател, 

Ратко Брзилов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

273. 
Врз основа на член 33 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на ОСИЗ на физичката култура — Титов 
Велес, а согласно Законот за начинот на распола-
гање на вишоците на приходи на буџетот на ОПЗ 
и вишоците на приходи на самоуправните инте-
ресни заедници за 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 66/81) и Законот за привремена забра-
на на располагање со дел од општествени средства 
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во самоуправните интересни заедници за потро-
шувачката во 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 42/82) > Собранието на СПОИВ за физич-
ка култура — Титов Велес, на седницата одржана 
на 26 август 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ ЗА ОСИЗ НА ФИ-

ЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТИТОВ ВЕЛЕС 

Член 1 
Со оваа одлука се намалува .стапката на при-

донесот од доходот на ОЗТ за СИЗ на физичката 
култура — Титов Велес за 0,04% односно од 0,49°/о 
на 0,45%. 

Член 2 
Стапките на придонесите за СИЗ на физичката 

култура за 1982 година ќе изнесуваат: 
— придонес од доходот на ОЗТ 0,45%, 
— придонес од личен доход од нестопанство 

0,30%, 
— придонес од личен доход од земјоделска 

дејност 0,15%, 
— придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска и нестопанска дејност 
— 0,30%. 

Член 3 

Од стапките утврдени од член 2 од оваа одлука 
Општинската заедница на физичката култура — 
Титов Велес здружува средства во Републичката 
заедница на физичката култура со пресметување 
на стапки и тоа: 

— од доходот на ОЗТ 0,04%, 
— од придонес од личен доход од ^стопанство 

0,05%. 
[Член 4 

Ов&а одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година и истата ќе биде објавена во „Службен 
весник на СРЖ". 

Бр. 08-206 
26 август 1982 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Милан Марков, е. р. 

КОНКУРСИ 
Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски бо-

лести при Медицинскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. за реизбор на следните раководни работни 
места: 

1. Помошник директор по правни и економски 
работи, 

2. Шеф . на биотехничка лабораторија. 
УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— за работното место под реден број еден — 
помошник директор по правни и економски работи, 
кандидатите да имаат завршено економски факул-
тет и 5 години работно искуство по дипломирање-
то, да се на раководни работи во економската и оп-
што-правната област, од кои 3 години во здрав-
ствени работни организации, да имаат морално-
политичка подобност и преку досегашното работе-
ње и делување, докажана самоуправна определба, 
да не постојат пречки по чл. 511 од Законот за 
здружен труд за извршување на наведените работ-
ни задачи. 

— за работното место под реден број два — 
шеф на биотехничка лабораторија, кандидатите да 
имаат завршено технолошки факултет, насока хе-
миска технологија, работно искуство 6 години во 
струката по дипломирањето и да имаат искуство 
на раководни работи и работни задачи, познавање 
на еден светски јазик, регулирана воена обврска, 
морално-политичка подобност и да не постојат 
пречки по чл. 511 од Законот за здружен труд. 

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

Молбите со потребната документација за ис-
полнување на условите се доставуваат преку ар-
хивата до Советот на Клиниката. (271) 

Градежно-занаетчиската задруга „Солидност" 
— Скопје , 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор 
Кандидатите покрај условите предвидени со 

закон да ги исполнуваат и следните: 
— да имаат најмалку 5 години работно иску-

ство; 
— да поседуваат стручни квалитети и органи-

заторски способности; 
— да не се осудувани за кривично дело на не-

пријателска дејност или стопански криминал; 
— во својата работа да постигнуваат добри де-

ловни резултати; 
— кандидатите да имаат средна, виша или ви-

сока подготовка од техничка насока. 
Молбите и другите документи да се доставуваат 

до Конкурсната комисија. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СВМ". 
Молбите се доставуваат до Конкурсната коми-

сија на адреса: ГЗЗ „Солидност", ул. „Мито Хаџи-
василев", бр. 26 — Скопје. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
во разгледување. (269) 

Врз основа на член 72 и 73 од Статутот, Соб-
ранието на Земјоделската задруга „Поглед", е. 
Шталковица — Пробиштип 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување индивидуален работоводен орган 
на Земјоделската задруга „.Поглед", е. Штал-
ковица — Пробиштип 

Кандидатите покрај општите услови предви-
дени во Законот за здружен труд, треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

1. да имаат завршено I или II степен на земјо-
делски, економски или правен факултет, средна 
стручна подготовка или квалификација рамна на 
средна стручна подготовка; 

2. да имаат работно искуство над 5 години во 
земјоделска или прометна организација; 

3. да имаат стручни и организациони способ-
ности ; 

4. да имаат морално-политички квалитети. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. 
Пријавите со документите се доставуваат до 

Земјоделската задруга „Поглед" во Пробиштип. 
Кандидатите сб пријавата треба да достават* 

диплома за стручното образование, потврда за ра-
ботно искуство, уверение дека не се осудувани И 
уверение дека не се под истрага. 
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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 избор на следните работни места: 
— избор на еден наставник во сите звања на 

одредено време по предметот пчеларство. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-

те пропишани со Законот за високото образова-
ние на С Р И и согласно донесениот Правилник за 
утврдување на критериуми за пополнување на нас-
тавните, научните и стручните звања на РО Зем-
јоделски факултет — Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт 
за овоштарство — Скопје. 

Кон џријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, список на стручни и на-
учни 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 об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (266) 

Врз основа на член 92 од Статутот на 3 3 
„Треска", е. Модришта. општина Македонски Брод, 
Задружниот совет на Задругата 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на задругата — реизбор 
Покрај општите услови, пропишани со зако-

ните, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните: 

— да имаат висока стручна подготовка — зем-
јоделски, економски или друг смер со над 6 го-
дини работно искуство во стопанството, или средна 
стручна подготовка со над 10 години работно ис-
куство ; 

— да имаат најмалку 3 години раководно ис-
куство; 

— да поседуваат морално^политички квали-
тети. 

Заинтересираните кандидати кон молбата под-
несуваат доказни документи за квалификацијата 
и работното искуство и уверение за неосудуваност. 

Документите се поднесуваат до конкурсната 
комисија при 3 3 „Треска" е. Модришта, општина 
Македонски Брод. 

Некомплетни документи не се земаат предвид 
при решавањето. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. <268) 

Собирот на работните луѓе на Градската биб-
лиотека „Григор Пр личев" — Охрид 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор (реизбор) на директор 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

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

— да се од редот на научните, културно-прос-
ветните и другите општествени работници; 

— да имаат висока стручна подготовка со на ј -
малку 5 години работно искуство и 

— да поседуваат морално-политички квалите-
ти и организаторски способности. 

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

Некомплетираните документи нема да бидат зе-
мени во разгледување. <269) 

Врз основа на член 95 од Законот за редов-
ните судови („Службен весник на СРМ", број 17/79), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на судија на 

Окружниот суд во Штип 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 
член 91 став 1 од Законот за редовните судови тре^ 
ба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — 
Комисија за прашања на изборите и именувањата, 
во рок од 15 дена од денот на објавувањето. 

Бр. 10-2151 
6 септемврР1 1982 година 

Скопје 
Комисија за прашања на изборите 

и именувањата 

СОДРЖИНА 
539. Решение за распишување на повторни 

избори за делегати во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на С Р Ма-
кедонија на општините „Карпош" — 
Скопје и Берово — — — — — — 673 

540. Решение за распишување на дополни-
телни избори за избор на делегати во 
Соборот на здружениот труд на Собра-

- нието на ОРМ од Собранието на општи-
на „Центар" — Скопје — — — — — 673 

541. Одлука за користење на средствата на 
солидарноста на Социјалистичка Репуб-

" лика Македонија за отстранување на 
последиците од елементарни непогоди — 674 

542. Решение за продолжување со работа на 
советник на претседателот на Републич-
киот комитет за општостопански работи 
и пазар — — — — — — — — — 674 

543. Одлука на Уставниот суд' на Македони-
ја, У. бр, 221/80 од 1 јули 1981 година 674 

544. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 135/81 од 8 јули 1982 година 675 

545. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 236/81 од 8 јули 1982 година 675 
Општествени договори и самоуправни 

спогодби 
269. Самоуправна спогодба за изменување и 

дополнување на Самоуправната спогод-
ба за утврдување висината на средства-
та за финансирање на заедничките пот-
реби во областа на образованието и на-
учните дејности преку републичките са-
моуправни интересни заедници во 1982 
година — — — — — — — — — 677 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
СКОПЈЕ 

270. Договор за изменување на Договорот за 
пензиско и инвалидско осигурување на 
естрадните уметници — членови на Здру-
жението на естрадните уметници на СР 
Македонија — — — — — — — — 677 
БИТОЛА 1 1 

271. Одлука за привремено намалување на 
стапките на придонесите од личен до-
ход од работен однос од стопанството 
и од личен доход од работен однос од 
нестопанството — — — — — — — 678 

272. Одлука за намалување на стапката на 
придонесот за вработување за 1982 го-
дина — — — — — — — — — 678 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

273. Одлука за намалување на стапката на 
придонесот од доходот на ОЗТ за ОСИЗ 
на физичката култура Титов Велес — 678 

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

број 40100-603-12498 кај ООК — Скопје. Печати Графички завод „Гоце Делчев" —• Скопје 


