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

Понеделник, 19 јули 1982 
С к о п ј е 

Број 29 Год. ХХХУШ 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

351. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1981 ГОДИНА 

Се прогласува Завршната сметка за извршува-
ње на Републичкиот буџет за 1981 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ја донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 30 
јуни 1982 година. 

Бр. 08-1832 
30 јуни 1982 година 

Скопје 

Претседател 
^ на Претседателството на СРМ, 

Ангел Чемерски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошка Станковски, е. р. 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи 

во 1981 година изнесуваат: 
— приходи 8.683.729.383 динари 
— расходи 8.537.570.579 динари 
— вишок на приходи 146.158.804 динари 

Член 2 
Вишокот на приходите во износ од 146.158.804 

динари ќе се користи како учество на Република-
та во покривањето на загубите на организациите 
на здружен труд од областа на здравството чија 
дејност е од општ интерес за Републиката во из-
нос од 26.000.000 динари, како и на организациите 
на здружен труд во железничкиот сообраќај во 
износ од 73.000.000 динари и термоелектраните во 
износ од 47.158.804 динари. 

Распоредот на средствата од став 1 на овој 
член по намени и корисници ќе го изврши со одлу-
ка Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. Средствата ќе се да-
дат без обврска за враќање*. 

Член 3 
Прегледот за извршување на билансниот дел 

на Републичкиот буџет за 1981 година и Посебниот 
дел на завршната сметка е составен дел на оваа 
завршна сметка. 

Член 4 
Завршната сметка и Прегледот за извршување 

на билансниот дел на Републичкиот буџет за 1981 
година ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА 

I. П Р И Х О Д И 

Класифика-
циони број 
форма на 
приходите 

С Р Е Д С Т В А 
Предвидено по 

Предвидено ребалансот и Извршено 
по буџетот дополнителните 

измени 

1. НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 

ВИД 01 — ДАНОК НА ДОХОД НА ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

01—1 Данок на доход на организациите на здружениот 
труд 

ВИД 02 — ДАНОЦИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД 

02—1—1 , Републички данок од личен доход на работниците 
02—1—2 Републички данок на примањата од продолжена 

работа и од работа на пензионери 
02—3 Републички данок од личен доход од вршење на 

земјоделска дејност 

650.000.000 650.000.000 654.130.105 

473.000.000 

40.000.000 

42.000.000 

473.000.000 

40.000.000 

42.000.000 

668.992.314 

81.942.261 

60.489.654 
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03—1 

03—2 

ВИД ОЗ — ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ И НА ПРО-
МЕТОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА 

Основен данок на промет на производи 

Посебен републички данок на промет на производи 

4.123.000.000 4.123.000.000 4.079.494.137 

758.000.000 758.000.000 896.971.563 

05—4 

ВИД 05 — Т А К С И 

Такси на вода 24.000.000 24.000.000 22.756.721 

ВИД 07 — ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ ПРО-
ПИСИ, ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ И 
ДРУГИ ПРИХОДИ 

07—1 Приходи според посебни прописи 

07—2 Приходи на републичките органи и организации 

04—4 Други приходи 

ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ 

30.000.000 

13.000.000 

23.000.000 

30.000.000 

13.000.000 

23.000.000 

47.391.213 

3.797.889 

23.688.526 

6.176.000.000 6.176.000.000 6.429.654.383 

2. ПРИМЕНИ ТРАНСФЕРИ! СРЕДСТВА ВО ТЕ-
КОВНАТА ГОДИНА 

08—2 

ВИД 08 — ТР АНСФЕРНИ СРЕДСТВА ОД ДРУГИ-
ТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗА-
ЕДНИЦИ 

Дополнителна средства 
ВКУПНО: 

2.400.000.000 2.400.000.000 2.356.445.000 
8.576.000.000 8.576.000.000 8.786.099.382 

Претходно издвоени средства на посебна сметка 
според Законот за привремена забрана на располага-
њето со дел од општествени средства за 1981 година 102.370.000 

ВКУПНО: 8.576.000.000 8.576.000.000 8.683.729.383 

И. Р А С X О Д И 

Класификацио-
н и број 
Расло- Ра спо-
редна редна 
група подгрупа 

РАСХОДИ, ОДНОСНО РАСПОРЕД 
НА ПРИХОДИТЕ 

Предвидено по 
Предвидено ребалансот и 
по буџетот дополнителните 

измени 
Остварено 

1 

01—1 

01—2 

01—3 

ОСНОВНА НАМЕНА 01 — РАБОТА НА РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Средства од кои работните заедници на републич-
ките органи и организации стекнуваат доход 

Материјални трошоци 

Посебни намени 

Вкупно основна намена 01 

1.025.381.000 1.035.381.000 1.034.601.000 

354.928.000 379.141.000 376.136.786 

348.613.000 369.456.000 366.511.971 

1.728.922.000 1.783.978.000 1.777.249.707 

ОСНОВНА НАМЕНА 02 — НАРОДНА ОДБРАНА 
И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

02—2 Народна одбрана 332.743.000 334.343.000 334.343.000 

Вкупно основна намена 02 332.743.000 334.343.000 334.343.000 
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03—1 

03—2 

ОСНОВНА НАМЕНА ОЗ — ПРОШИРУВАЊЕ НА 
МАТЕРИЈАЛНАТА ОСНОВА НА ТРУДОТ НА РЕ-
ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Тековни вложувања 

Отплата на ануитети 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА ОЗ 

269.120.000 

198.100.000 

257.820.000 

198.100.000 

257.320.000 

194.682.829 

1.467.220.000 455.920.000 452.002.829 

04—2 

04—4 

ОСНОВНА НАМЕНА 04 — ПОТТИКНУВАЊЕ РАЗ-
ВОЈОТ НА СТОПАНСТВОТО И ПОТТИЈШУВАЊЕ 
ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 'НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА 

Компензации, премии, регреси и надоместоци 

Други средства за поттикнување развојот на оп-
штеството и интервенции во стопанството 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 04 

1.030.000.000 1.056.000.000 1.049.600.000 

73.550.030 73.550.000 73.550.000 

1.103.550.000 1.130.150.000 1.123.150.000 

05—1 

05—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 05 — ТРАНСФЕРНА СРЕД-
СТВА НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИ ЗАЕДНИЦИ 

Придонес на Републиката за буџетот на Федера-
цијата 

Дополнителни средства 

Вкупно основна намена 05 

3.741.000.000 3.667.400.000 3.646.116.101 

301.997.000 301.997.000 301.997.000 

4.042.997.000 3.969.397.000 3.948.113.101 

06—1 

06—1—1 
06—1—2 
06—1—3 
06—1—6 
06—1—8 
06—1—9 

07—2' 

ОСНОВНА НАМЕНА 06— ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Непосредно финансирање 
Образование 
Наука 
Култура 
Социјална заштита 
Здравствена заштита 
Пензиска и инвалидска заштита 
Вкупно основна намена 06 

59.128.000 
14.258.000 
19.940.000 

201.450.000 
132.406.000 
250.000.000 

58.708.000 
14.258.000 
19.940.000 

179.050.000 
132.406.000 
250.000.000 

ОСНОВНА НАМЕНА 07 
ШТЕ1СТВЕНИ ПОТРЕБИ 

ДРУГИ ОПШТИ ОП-

Општествено-политички и општествени организации 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07 

58.538.000 
14.181.300 
19.940.000 

179.002.000 
132.290.000 
250.000.000 

677.182.000 654.362.000 653.951.300 

161.284.000 160.834.000 160.504.000 
161.284.000 160.834.000 160.504.000 

08—а 
08—2 

09—4 

ОСНОВНА НАМЕНА 08 — ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО 
РЕЗЕРВИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА 

Издвојување во постојаната резерва на Републиката 

Тековна буџетска резерва 

Вкупно основна намена 08 

35.000.000 
22.102.000 

35.000.000 

47.016.000 

57.102.000 82.016.000 

ОСНОВНА НАМЕНА. 09 — ОРОЧЕНИ И ИЗДВОЕ-
НИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ ОД МИНАТИТЕ ГО-
ДИНИ 
Обврски по задолжување од минатите години 5.000.000 5.000.000 

Вкупно основна намена 09 5.000.000 5.000.000 

36.908.853 

46.595.913 

83.504.766 

4.751.826 

4.751.826 
ВКУПНО РАСХОДИ <од ОГ до 09) 8.576.000.000 8.576.000.000 8.537.570.579 
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352» 
Врз основа на член 37 од Законот за Изврш-

ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ДАВА-
ЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИМАЊЕ НА РАБОТА 
НОВИ РАБОТНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА, РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ И ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ 

I. За претседател и членови на Комисијата на 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
за давање согласност за примање на работа нови 
работници во републичките органи на управата, 
републичките организации и правосудните органи 
се именуваат: 

а) за претседател: 
— Тахир Кадриу, потпретседател на Извршни-

от совет на Собранието на СР Македонија; 
б) за членови: 
— Вера Терзиева-Тројачанец, член на Изврш-

ниот совет и претседател на Републичкиот коми-
тет за законодавство и организација, 

—- Александар Андоновски, член на Извршниот 
совет и републички секретар за финансии, 

— Томислав Стефоски, секретар на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија. 

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

Бр. 17-1287/1 
11 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

353. 
Врз основа на член 86 став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛА НАД ИЗВРШУВАЊЕ-
ТО НА ПРЕСМЕТКАТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И НАДОМЕС-

ТОЦИ ПО ДОГОВОРИ 

1. За членови на Комисијата за надзор и кон-
трола над извршувањето на пресметката на Из-
вршниот совет за нестопански инвестиции и надо-
местоци по договори со научно истражувачки и 
други организации и поединци се именуваат: 

1. Александар Андоновски, член на Изврш-
ниот совет и републички секретар за финансии, 

2. инж. д-р Ристо Галиќ, член на Извршниот 
совет и претседател на Републичкиот комитет за 
урбанизам и заштита на човековата околина, 

3. Иќмет Крифца, член на Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија. 

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

Бр. 17-1284/1 
11 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

354. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

организирање на дејност за унапредување на об-
разованието и воспитувањето („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

1. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија е согласен со Од-
луката на Советот на Републичкиот завод за уна-
предување на образованието и воспитувањето, со 
која за вршител на должноста директор на Заво-
дот е именуван м-р Цветко Смилевски, пом. ди-
ректор-раководител на Секторот за научноистра-
жувачка дејност за унапредување на образова-
нието и воспитувањето во Заводот. 

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

Бр. 17-1102/2 
11 јуни 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Драгољуб Ставрев, е. р. 

355. 
Врз основа на член 41 од Законот за езерската 

пловидба („Службен весник на СРМ" бр. 8/80, 26/80 
и 5/82), претседателот на Републичкиот комитет за 
сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА УПИСНИКОТ И 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА УПИСНИКОТ 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на 

уписникот и начинот на водење на уписникот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/80), во член 2, 
член 3, член 7, став 2 и член 8 зборовите „оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на езерската пловидба" се заменуваат со збо-
ровите „Капетанијата на пристаништата". 

Член 2 
Во Образецот на уписникот за чамци и пловни 

инсталации во првата внатрешна страна зборо-
вите „Општински орган на управата" се замену-
ваат со зборовите „Капетанија на пристаништата". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-223 
22 јуни 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за сообраќај и 

врски, 
дипл. ел. инж. Ристо Петровски, е. р. 
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356. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по јавната расправа 
на седницата одржана на 13 мај 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 11, 14 и 15 од 
Правилникот за распределба на станови во оп-
штествена сопственост, донесен од работниците во 
Работната заедница Заеднички служби во состав 
на Работната организација „Југопромет" — Стру-
мица со референдум на 18 септември 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната заедница Заеднички 
служби во состав на Работната организација „Ју-
гопромет" — Струмица на начинот предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 208/81 од 28 јануари 1982 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбите од оспорениот правилник, означени во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се 
постави прашањето за нивната согласност со ус-
тавното начело на заемност и солидарност и на-
челото на еднаквост. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, во 
текот на постапката и на јавната расправа, Судов 
утврди дека е донесен од работниците во означе-
ната работна заедница со референдум на 18 сеп-
тември 1981 година. Потоа, Судов утврди дека во 
членот 9 од правилникот се определени следниве 
критериуми, а тоа значи основи според кои се 
утврдува редот на првенството при распределбата 
на становите: „тежината и одговорноста на работ-
ното место", стручната подготовка, работниот стаж 
на работникот во работната организација, состој-
бата на станот што го користи, семејната положба, 
учеството во НОБ и инвалидноста и здравствената 
состојба на работникот. 

Разгледувајќи го оспорениот член 11 од пра-
вилникот, Судот утврди дека во него се утврдени 
мерила по основот „тежина и одговорност на ра-
ботното место", при што за работници со посебни 
овластувања се определени 15 бода, за раководи-
тели 5 бода и за други работници 3 бода. Судов 
исто така утврди дека по другите основи се опре-
делени од 1 до 5 бода и дека во членот 15 од пра-
вилникот, за станбената состојба на работникот 
кој „нема стан, нема станарско право, или има 
неупотреблив стан", се определени само 5 бода. 

Согласно ставот 1 на член 463 од Законот за 
здружениот труд и ставот 1 на член 42 од Зако-
нот за станбените односи („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/73), работниците во основната органи-
зација на здружениот труд самостојно и непосред-
но ги утврдуваат основите и мерилата за распре-
делба на средствата за заедничка потрошувачка, 
при што тие основи и мерила мора да бидат во 
согласност со уставните начела и со законот. 

Правото на работникот да добие на користење 
стан во општествена сопственост се остварува во 
основната организација на здружениот труд или 
во работната заедница во која засновал работен 
однос и во која, од доходот односно од чистиот 
доход што тој го остварува заедно со другите 
работници, издвојува средства за заедничка потро-
шувачка, кои, покрај другото, служат и за задово-
лување на станбените потреби на работниците. Во 
распределбата на средствата за заедничка потро-
шувачка, во кои спаѓаат и становите, примарно 
значење има и уставното начело на заемност и со-
лидарност. Поради тоа работниците треба да пред-
видат и такви основи кои ќе водат сметка за со-
цијално-економската положба на работникот. Исто 
така тие треба да утврдат и основи кои се свр-
зани со" работата и извршувањето на работите и 

работните задачи. Меѓутоа, при определувањето на 
мерилата по означените основи, според мислењето 
на Судов, треба да се води сметка и за нивниот 
сооднос, односно, степенот на влијанието на секој 
од основите врз редот на првенството за добивање 
стан трбба да биде искажан со мерила кои ќе го 
обезбедат остварувањето на уставните и законските 
начела на солидарност, заемност и распределба 
според вложениот труд, кои важат во оваа област. 

Со оглед на тоа што во оспорениот правил-
ник основот станбена состојба на работникот е 
сразмерно ниско вреднуван, иако тој треба да има 
битно влијание при утврдување редот на првен-
ство за добивање стан на користење во општестве-
на сопственост, а основот „тежина и одговорност 
на работното место" е засилено вреднуван, поради 
што доминантно место при распределбата на ста-
новите имаат работниците со посебни овластувања, 
Судот смета дека членовите 11 и 15 од оспорениот 
правилник не се во согласност со уставното на-
чело на солидарност и заемност. 

5. Разгледувајќи го по сопствена иницијатива 
членот 14 од оспорениот правилник, Судов утврди 
дека во него е предвидено по основот работен 
стаж за секои започнати три години во работната 
организација работникот да добива по 2 бода. 

Согласно алинејата 3 на член 2 од Законот за 
здружениот труд, правото на работа со општестве-
ни средства, што го стекнува секој работник во 
здружениот труд, е основа за остварување на не-
говите права, обврски и одговорности во здруже-
ниот труд. Работејќи во здружениот труд со сред-
ства за производство во општествена сопственост, 
работникот создава доход кој има општествен ка-
рактер. Работејќи, пак, и создавајќи доход со општес-
твени средства, работникот стекнува и работен стаж 
кој, исто така, има општествен карактер, без оглед 
на тоа дали е стекнат во една или повеќе орга-
низации на здружениот труд. Од друга страна, 
согласно начелото на еднаквост, утврдено во али-
нејата 9 на став 3 на дел И од Уставот на СР 
Македонија, неприкосновената основа на полож-
бата и улогата на човекот, покрај другото, ја со-
чинуваат и еднаквоста во правата, должностите и 
одговорностите на луѓето во согласност со устав-
носта и законитоста. 

Со оглед на тоа што со членот 14 од оспоре-
ниот правилник се определени мерила само за 
работниот стаж кој работникот го остварил ро 
означената работна организација, а не и работниот 
стаж стекнат вон таа организација Судот смета 
дека тој не е во согласност со уставното начело 
на еднаквост. 

На основа изнесеното се одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 208/81 
13 мај 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николоски, е. р. 

357. 
Уставниот суд на Македонија на основа чле-

нот 15 алинејата 2 и членот 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на 10 јуни 1982 година 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 1 на делот „б" од 
членот 2 од Одлуката за измена и дополнување 
на Правилникот за распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка, до-
несена од работниците во Централното основно 
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училиште „Тодор Арсов" од село Зрновци, општина 
Кочани, со референдум на 27 март 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРИ" и во Централното основно училиште 
„Тодор Арсов" од село Зрновци, општина Кочани, 
на начинот определен за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка со решение У. бр. 202/81 од 25. 
II. 1982 година, поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на оспорените одредби од 
актот означен во точката 1 на оваа одлука. Пос-
тапката беше поведена затоа што пред Судов ос-
новано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со начелото на распределба според трудот и 
со Законот за основното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 
8/78). 

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука во те-
кот на постапката и на седницата, Судов утврди 
дека распределбата на средствата за лични дохо-
ди на работниците во училиштето се врши по ос-
новите обем, сложеност, одговорност и услови на 
работа. Понатаму Судов утврди дека според точ-
ката 1 на делот „б" на член 2 од одлуката, сте-
пенот на стручната подготовка претставува еден 
од елементите преку кои се изразува сложеноста 
на работите и работните задачи што ги извршу-
ваат наставно-воспитните работници. Притоа, во 
зависност од степенот на стручната подготовка, 
утврдени се и бодови и тоа за наставници со струч-
на подготовка 30 бода, за наставници со виша 
стручна подготовка 60 бода и за наставници со 
висока стручна подготовка 90 бода. Од тоа произ-
легува дека меѓу наставниците, при распределба-
та на средствата за лични доходи се прави раз-
лика зависно од степенот на стручната подготовка 
на секој работник. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија и 
во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот 
труд, е предвидено на секој работник во соглас-
ност со начелото на распределба според трудот и 
сразмерно со производноста на неговиот труд и 
на трудот на работниците во другите основни ор-
ганизации на здружениот труд со кои ги здружил 
трудот и средствата и на вкупниот општествен 
труд како и со начелото на солидарност на работ-
ниците во здружениот труд да му припаѓа од до-
ходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби 
според резултатите на неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на основ-
ната организација. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование, наставници во 
одделенска настава во основно училиште, можат 
да бидат лица што завршиле филозофски факул-
тет — педагошка група и педагошка академија — 
отсек за одделенска настава и лица што завршиле 
учителска школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка како средство за изразување на сложеноста 
на работите и работните задачи има значење во 
системот на распределба на средствата за лични 
доходи, така што за работите и работните задачи 
за кои е предвиден повисок степен на стручна 
подготовка, а тоа значи за кои се смета дека се 
посложени, оправдано е од гледиштето на начелото 
на распределба според трудот да се предвидува 
повисоко мерило по основот сложеност, во од^бс 
на работите и работните задачи за кои е предви-
ден понизок степен на стручна подготовка. Ме-
ѓутоа, во случаите во кои за вршење на одредени 
работи и работни задачи се предвидени повеќе 
степени на стручна подготовка, вреднувањето на 
тие работи и. работни задачи се врши според нив-
ната сложеност. Имено, ако за вршење на одреде-
ни работи и работни задачи алтернативно се утвр-

дени повеќе степени на стручна подготовка, каков 
што е случајот во членот 79 од Законот за основ-
ното воспитание и образование, тоа значи дека 
сложеноста на тие работи и работни задачи е так-
ва, што може со успех да ги врши секој од работ-
ниците што има еден од утврдените степени на 
стручна подготовка. 

Со оглед на тоа, наставник кој има еден од 
степените на стручна подготовка предвидени во 
ставот 1 на член 79 од означениот закон, е стручно 
оспособен за изведување на одделенска настава. 
Поради тоа при вреднувањето на работите и ра-
ботните задачи со еднаква сложеност, кога со за-
кон е утврдено дека со било кој од предвидените 
степени на стручна подготовка со успех ќе се из-
ведува одделенската настава, мора да се поаѓа од 
единствени мерила за вреднување на основот сло-
женост, затоа што стручната подготовка е основен 
елемент за одредување степените на сложеноста на 
работите и работните задачи. На овој начин не се 
обезвреднува значењето и влијанието на стручна-
та подготовка во развиен систем на основи и ме-
рила за распределба на средствата за лични дохо-
ди според вложениот труд. Доколку при утврду-
вањето на конкретните резултати постигнати во 
работата се покаже дека работите и работните за-
дачи наставникот со повисок степен на стручна 
подготовка ги .извршил со поголем успех по ква-
литет и квантитет тогаш тоа треба да се одрази и 
на неговиот конечен личен доход. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука, при 
вреднувањето на основот сложеност за наставни-
ците се предвидени различни мерила односно утвр-
ден е различен износ на бодови зависно од степе-
нот на стручната подготовка, Судов утврди дека 
означените одредби од одлуката не се во соглас-
ност со начелото на распределба според трудот ут-
врдено во членот 22 од Уставот на СРМ и во ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, 
како и со ставот 1 на член 79 од Законот за основ-
ното воспитание и образование. 

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

У. бр. 202/81 
10 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

358. 
Уставниот суд на Македонија, на основа членот 

433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, по јавната расправа одржана на 9 
април 1980 година, на седницата на Судот од 1 
април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 7, 8, 9 и 10 од Од-
луката бр. 776/1, донесена 'од Советот на Економ-
скиот факултет во Скопје на седницата од 14 сеп-
тември 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Економскиот факултет во Скоп-
је на начинот предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решението У. бр. 96/79 од 7 
ноември 1979 година, поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на актот означен во 
точката 1 на оваа одлука. Постапката беше пове-
дена затоа што пред Судов основано се постави 
прашањето за согласноста на оспорената одлука со 
ставот 2 на член 215 од Уставот на СР Македони-
ја и со ставот 2 на член 34 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници за воспитание и об-
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разование. Ова од причина што, наплатувањето на 
уписнина и други надоместоци за определени об-
разовни услуги, утврдени со оспорената одлука, не 
претставува исклучок во смислата на ставот 2 на 
член 34 од Законот за самоуправните интересни за-
едници ,за воспитание и образование, туку прави-
ло, и тоа само во поглед на една категорија сту-
денти. Со оглед, пак, на тоа што надоместокот за 
воспитнообразовните услуги се наплатува само од 
вонредните студенти, основано се постави праша-
њето за согласноста на оспорената одлука со ус-
тавното начело на еднаквост, содржано во алине-
јата 9 на ставот 3 на дел И од Основните начела 
и во ставот 3 на член 215 од Уставот на ОР Маке-
донија, а разработено во членот 12 и ставот 2 на 
член 82 од Законот за високото образование. 

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука, во. те-
кот на претходната постапка и на јавната распра-
ва одржана на 9 април 1980 година, Судов утврди 
дека одлуката е донесена од Советот ќа Економ-
скиот факултет во Скопје на 14 ноември 1978 го-
дина и дека со неа се регулира начинот на орга-
низирање на наставата, нејзиниот обем и висината 
на надоместокот кој е определен во износ од 950 
динари што се наплатува само од вонредните сту-
денти. Со оспорената одлука се предвидени и осло-
бодување од обврската за плаќање на4 овој надо-
месток. 

5. Согласно ставот 12 на делот III од Основ-
ните начела и согласно ставовите 1 и 2 на член 18 
од Уставот на СР Македонија работниците на ор-
ганизациите на здружениот труд од областа на об-
разованието стекнуваат доход со слободна размена 
на својот труд со трудот на работните луѓе чии 
потреби и интереси во оваа област ги задоволу-
ваат. Слободната размена на својот труд работни-
ците во овие организации на здружениот труд ја 
остваруваат непосредно со работните луѓе, чии пот-
реби и интереси ги задоволуваат или преку нив-
ните организации на здружениот труд и самоуп-
равните интересни заедници односно во рамките 
на самоуправните интересни заедници. Понатаму, 
согласно ставот 4 на дел V од Основните начела на 
Уставот на СР Македонија, работните луѓе во 
организациите на здружениот труд и во другите 
самоуправни организации и заедници и општестве-
но-политичките заедници, обезбедуваат во самоуп-
равните интересни заедници, врз начелото на за-
емност и солидарност, материјални и други усло-
ви за обемот, развојот и унапредувањето на вос-
питно-образовната дејност во согласност со разви-
токот на стопанството и другите дејности и со оп-
штествените потреби, а во зависност од материјал-
ните можности на општеството. 

Разработувајќи ги овие основни начела, Уста-
вот во ставот 2 на член 215, предвидува дека мате-
ријални и други услови за основање и работа на 
училиштата и другите установи за образование на 
граѓаните и за унапредување на нивната дејност 
обезбедуваат, врз начелото на заемност и солидар-
ност, работните луѓе, организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и 
општините и Републиката во самоуправните инте-
ресни заедници во согласност со закон. Според 
ставот 1 на член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници за воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/78) средства за 
задоволување на потребите и интересите во насо-
ченото образование обезбедуваат работниците и 
другите работни луѓе со плаќање придонес од до-
ходот на основните организации на здружениот 
труд, личниот доход на работниците, личниот до-
ход од вршење земјоделска дејност, и од личниот 
доход од самостојно вршење стопанска и профе-
сионална дејност. Организациите на здружениот 
труд од насоченото образование, според ставот 2 на 
член 34 од овој закон, во исклучителни случаи, 
можат да наплатуваат трошоци од непосредниот ко-
рисник за извршени образовни услуги. Условите, 
начинот и висината на трошоците на образовни-

те услуги се регулираат со статутот на соодвет-
ната заедница за насочено образование. 

Според тоа, материјалните и другите потреби 
и интереси во насоченото образование се обезбе-
дуваат, врз начелата на заемност и солидарност, со 
придонеси, а само во исклучителни случаи органи-
зациите на здружениот труд од насоченото образо-
вание од непосредниот корисник можат да напла-
туваат трошоци за извршени образовни услуги. 

Од друга страна, според алинејата 9 на ставот 
3 на дел II од Основните начела на Уставот на 
СР Македонија, неприкосновената основа на по-
ложбата и улогата на човекот, покрај другото, ја 
сочинува и еднаквоста на правата, должностите и 
одговорностите на луѓето во согласност со' устав-
носта и законитоста, а според ставот 3 на член 215 
од Уставот, граѓаните имаат право, под еднакви 
услови утврдени со закон, да стекнуваат знаења и 
стручна подготовка на сите степени на образова-
ние, во сите видови училишта и во други установи 
за образование. Ова начело на еднаквост е разра-
ботено и инкорпорирано во членот 12 од Законот 
за високото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 49/74), според кој граѓаните на СФРЈ, под ед-
накви услови, имаат право да се запишуваат и 
школуваат на високообразовните организации и да 
се здобиваат со стручни називи, како и со ака-
демски и научни степени. Во ставот 1 на член 82 
од означениот закон е определено дека на висо-
кообразовна организација како вонредни студенти 
можат да се запишат лица кои ги исполнуваат ус-
ловите за запишување, а имаат својство на работ-
ник во здружениот труд или кои од други оправ-
дани причини не се во можност да се запишат 
како редовни студенти. Вонредните студенти, спо-
ред ставот 2 на истиот член од овој закон, ги 
имаат истите права како и редовните студенти, 
освен правата што со посебни прописи се сврзани 
со статусот на редовен студент. 

Со оспорената одлука се предвидува наплату-
вање од вонредните студенти како непосредни ко-
рисници за определени образовни услуги. Законот 
за високото образование, утврдил дека граѓаните 
имаат право, под еднакви услови, да се запишу-
ваат и школуваат на високообразовната институ-
ција, а вонредните студенти ги имаат истите пра-
ва како и редовните студенти. Тоа значи дека ор-
ганизирањето на вонредните студии е законска об-
врска, редовна воспитнообразовна дејност на ви-
сокообразовните организации и трајна форма пре-
ку која вонредните студенти можат да се здоби-
ваат со стручни називи, како и со академски и 
научни степени, а не посебна или дополнителна 
дејност која би претставувала исклучителна форма 
и која би допуштала можност за наплатување од 
вонредните студенти трошоци за определени обра-
зовни услуги односно за организирањето настава 
за вонредните студенти. 

Со оглед на тоа што предвидувањето со оспо-
рената одлука на Економскиот факултет во Скоп-
је да се наплатува надоместок за определени об-
разовни услуги не може да се смета како исклу-
чок во смислата на ставот 2 на член 34 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници за вос-
питание и образование, туку како правило и тоа 
само во поглед на една категорија студенти, Судов 
утврди дека оваа одлука не е во согласност со на-
челото на еднаквост, утврдено во алинејата 9 на 
ставот 3 на дел II од Основните начела и ставот 
3 на член 215 од Уставот на СР Македонија, како 
и во членот 12 и ставот 2 на член 82 од Законот 
за високото образование. Ова од причина што спо-
ред означените уставни и законски одредби сите 
граѓани, под еднакви услови имаат право да се 
запишуваат и школуваат на високообразовните ор-
ганизации. Меѓутоа, со оспорената одлука вонред-
ните студенти се задолжуваат да плаќаат надо-
месток за образовни услуги на високообразовната 
организација и на тој начин тие се доведуваат во 
нееднаква положба со редовните студенти. 
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Согласно членот 13 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, Уставниот 
суд на Македонија, со решение У. бр. 96/79 од 9 
април 1980 година, на доносителот на оспорениот 
акт му даде можност до 31 декември 1980 година 
да ја отстрани неуставноста и незаконитоста на 
точките 7, 8, 9 и 10 од оспорената одлука. 

Со оглед на тоа што рокот за отстранување на 
несогласноста со Уставот и законот измина, а Еко-
номскиот факултет во Скопје не ги доведе во сог-
ласност со Уставот и законот оспорените одредби 
од означената одлука, Судов одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 96/79 
1 април 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

359. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата по јав-
ната расправа одржана на 2 јуни 1982 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката 2 на член 1 од Реше-
нието за давање согласност на одредбите на Ста-
тутот на Основната организација на здружениот 
труд ПТТ „Битола" во Битола, донесено од Соб-
ранието на општина Битола на 3 јули 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општи-
ната Битола". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одредбата означена во 
точката 1 на оваа одлука. Постапката беше пове-
дена затоа што основано се постави прашањето за 
согласноста на оспорената одредба од решението 
со членот 58 од Законот за системите на врски, за 
радиосообраќај и поштенски, телеграфски и теле-
фонски сообраќај и со членот <51 од Уставот на СР 
Македонија. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судот утврди дека со оспорената одредба од 
решението на Собранието на општината Битола не 
се дава согласност на членот 100 од статутот на 
Основната организација на здружениот труд за 
ПТТ сообраќај „Битола" во делот во кој како ус-
лов за именување индивидуален работоводен орган 
е предвидена „признаена стручна оспособеност". 

5. Согласно ставовите 1, 2 и 3 на член 51 од 
Уставот на СР Македонија, посебниот општествен 
интерес во организациите на здружениот труд се 
обезбедува, меѓу другото, со давање согласност од 
страна на собранијата на општините и Собранието 
на СРМ на одредбите од статутот на организација-
та на здружениот труд што врши дејност од по-
себен општествен интерес, него тие одредби се од 
значење за остварувањето на посебниот општествен 
интерес, потоа со учество на претставници на оп-
штината односно на Републиката и на општестве-
но-политичките организации во одлучувањето за 
програмите за развој и во именувањето и разрешу-
вањето на работоводните органи во организациите 
на здружениот труд што ги вршат овие дејности. 
На работниците во овие организации на здруже-
ниот труд не можат да им се ограничат другите 
со устав загарантирани права што се однесуваат 
на трудот и управувањето со општествените сред-
ства, уредувањето на меѓусебните односи во рабо-
тата, стекнувањето на доход, одлучувањето за до-
ходот и стекнувањето на личните доходи. 

Според членот 58 од Законот за системите на 
врски, за радиосообраќај, поштенски, телеграфски 
и телефонски сообраќај, на одредбите на самоуп-
равната спогодба за здружување и статутот на ра-
ботната организација што се однесуваат на разво-
јот на ПТТ сообраќајот, организацијата на работе-
њето, здружувањето на средствата, постапката за 
издвојување на одделни основни организации од 
работната организација и за другите статусни про-
мени и на програмите за развој на ПТТ сообраќа-
јот, како и на именувањето и разрешувањето на 
работоводниот орган, согласност дава Собранието 
на 'СР Македонија, односно собранијата на општи-
ните за основните организации на здружениот труд 
во ПТТ сообраќајот. 

Според тоа, врз дејноста на основните органи-
зации на здружениот труд од областа На ПТТ сооб-
раќајот како дејност од посебен општествен инте-
рес, собранието на општината врши влијание преку 
давање согласност на одредбите од самоуправната 
спогодба за здружување и статутот на организа-
цијата на здружениот труд кои се од значење за 
остварувањето на општествениот интерес, потоа со 
давање согласност на програмите за развој на ПТТ 
сообраќајот во целост како и со давање согласност 
на именувањето и разрешувањето на работовод-
ниот орган. 

Со оглед на изнесеното, Собранието на општи-
ната Битола не е надлежно да дава согласност на 
одредбите од Статутот на ПТТ — Битола кои се 
однесуваат на именувањето и разрешувањето на 
работоводниот орган затоа што надлежноста на 
собранието се однесува само за давање согласност 
на конкретното именување односно разрешување 
на работоводен орган. Поради тоа, Судот оцени де-
ка точката 2 на член 1 од решението за давање 
согласност, донесено од Собранието на општината 
Битола, не е во согласност со членот 58 од За-
конот за системите на врски, за радиосообраќај и 
поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај 
и со членот 51 од Уставот на СР Македонија. 

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

У. бр. 6/82 
2 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

360. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на него-
вите одлуки, на седницата одржана на 10 јуни 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 3 и 4 на член 1 од 
Одлуката за применување на усвоените измени и 
дополнувања на Правилникот за распределба на 
личните доходи бр. 119, донесена од работниците на 
Централното основно училиште „Методи Митевски 
— Брицо" во село Лозово, општина Свети Николе, 
со референдум одржан на 18 мај 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Методи Митевски — Брицо" во село Лозово, оп-
штина Свети Николе на начинот предвиден за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на точките 3 и 4 на член 
1 од одлуката означена во точката 1 на оваа одлу-
ка затоа што основано се постави прашањето за 
нивната уставност и законитост. 
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4. На седницата Судот утврди дека со точките 
3 и 4 на член 1 од оспорената одлука работите и 
работните задачи на наставниците по одделенска и 
на наставниците по предметна настава се вредну-
вани само по основот образование т. е. стручна под-
готовка, без предвидување на други основи. 

Со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Маке-
донија и со ставот 1 на член 127 од Законот за 
здружениот труд е пропишана обврска, работници-
те во основната организација на здружениот труд 
да ги утврдат основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи. Според ставот 3 на 
член 129 од овој закон, придонесот на работникот 
во работата се утврдува зависно од квантитетот и 
квалитетот на работата, земајќи го предвид осо-
бено обемот и сложеноста на работата, квалитетот 
на остварените резултати од трудот, успешноста во 
користењето на средствата на трудот, остварените 
заштеди во работата, користењето на работното 
време, одговорноста во работата и условите под кои 
работи работникот. 

Судот смета дека работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд се должни да ут-
врдат основи и мерила за распределба на средства-
та за лични доходи. Исто така Судот смета дека 
стручната подготовка не може да биде предвидена 
како посебен и самостоен основ, а уште помалку 
како единствен основ. 

Со оглед на тоа што со точките 3 и 4 на член 
1 од оспорената одлука стручната подготовка е 
предвидена како единствен основ и со оглед на тоа 
што во оваа одредба не се предвидени никакви 
други основи за утврдување на придонесот на ра-
ботникот во работата и за распределба на средства-
та за лични доходи, Судот оцени дека овие одред-
би не се во согласност со ставот 1 на член 23 од 
Уставот на СР Македонија и дека тие се во спро-
тивност со ставот 1 на член 127 и со ставот 3 на 
член 129 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 116/81 
10 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

361. 
Уставниот суд на Маке дони! а, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија И ЧЛРт О̂Т 20 
од Законот за основите на постапката пре тг Устав-
ниот суд на Македонија и за правното детство на 
неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 
2 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) точките 30, 35, 74. 75, 86, 88. 89. 90. 91, 100 и 

101 од Пописот на работите и работните задачи 
како составен дел на Правилникот за системати-
запита на работите и работните задачи на работ-
ниците во Основната организации а на здоVжен тпуд 
Стоматолошки клиники во Скопје во состав на Ра-
ботната организации а Стоматолошки Факултет во 
Скопје, која работна организации а е во состав на 
Сложената организација на здружен труд Универ-
зитетски центар за медицински науки во Скопје, 
донесен на 14 април 1980 година; 

б) членот 199 од Статутот на Работната орга-
низација Стоматолошки факултет во Скопје во сос-
тав на Сложената организација на здружен труд 
Универзитетски центар за медицински науки, до-
несен со референдум на 13 јануари 1981 година; 

в) членовите 219, 222, 223, 229 и 230 од Статутот на 
Работната организација Медицински факултет во 
Скопје во состав на Сложената организација на 
здружен труд Универзитетски центар за медицин-
ски науки, донесен со референдум на 7 декември 
1981 година, во деловите во кои се утврдени ста-
росни граници за кандидатите како посебен услов 
за засновање работен однос или за избор во опре-
делено звање и 

г) членот 162 од Статутот на Сложената орга-
низација на здружениот труд Универзитетски цен-
тар за медицински науки во Скопје, донесен на 
17 февруари 1982 година, во деловите во кои се 
утврдени старосни граници за кандидатите како 
посебен услов за засновање работен однос или за 
избор во определено звање. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во означените организации на 
здружен труд на начинот предвиден за објавува-
ње на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је поведе постапка пред Уставниот суд на Маке-
донија за оценување уставноста и законитоста на 
одредбите од актот означен под а) на точката 1 на 
оваа одлука. Постапката е поведена затоа што со 
оспорените одредби од означениот акт биле утвр-
дени старосни граници за избор на кандидати за 
стоматолог-приправник, клинички лекар-стомато-
лог, помлад асистент и асистент, што не било во 
согласност со ставот 3 на член 210 од Уставот на 
СР Македонија и со членот 5 од Законот за работ-
ните односи и било во спротивност со членот 167 од 
Законот за здружениот труд, според кој секој мо-
же слободно, рамноправно и под еднакви услови 
да засновува работен однос. Исто така, оспорените 
одредби биле во спротивност и со ставот 1 на член 
168 од Законот за здружениот труд и не биле во 
согласност со членот 6 од Законот за работните 
односи, според кои работниците со општ акт ги 
утврдуваат посебните услови кои работникот тре-
ба да ги исполнува за засновање работен однос. 

Воедно, Уставниот суд на Македонија, со ре-
шение У. бр. 46/82 од 18 март 1982 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбите од актот означен под б) на точката 
1 на оваа одлука, а со решение У. бр. 55/82 од 1 
април 1982 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одредбата од актот 
означен под в) на точката 1 на оваа одлука од 
истите причини, поради кои судот на здружениот 
труд поведе постапка пред овој суд. 

4. Во одговорот на предлогот на Основниот суд 
на здружениот труд во Скопје за поведување пос-
тапка, во текот на постапката и на јавната рас-
права, се истакна дека се точни наводите содржа-
ни во предлогот и дека означените старосни гра-
ници биле предвидени и во Статутот на Работната 
организација Стоматолошки факултет. Таквото 
предвидување било последица на тоа, што Основ-
ната организација на здружениот труд Стомато-
лошки клиники била „здравствено-просветна орга-
низација во која примените кадри се насочувале 
во образовната дејност" и што „новопримените кад-
ри, при самото насочување во образовната дејност, 
подлежат на избор при , што се земаат условите 
предвидени во Статутот на Работната организаци-
ја Стоматолошки факултет". 

5. Разгледувајќи го Пописот на работите и ра-
ботните задачи како составен дел на Правилникот 
за систематизација на работите и работните зада-
чи на работниците во Основната организација на 
здружениот труд Стоматолошки клиники, во под-
готвителната постапка и на јавната расправа, Су-
дов утврди дека за лекар-стоматолог на Клиниката 
за ортопедија на вилици и заби, за приправник ле-
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кар-стоматолог и лекар-стоматолог на Клиниката 
за мобилна стоматолошка протетика, како и за 
приправник лекар-стоматолог на Клиниката за 
фиксна протетика може да биде избран кандидат 
кој, покрај другото, не е постар од 28 години. За 
асистент на Клиниката за мобилна стоматолошка 
протетика, како и за помлад асистент и асистент 
на Клиниката за фиксна протетика, може да биде 
избран кандидат кој, покрај другото, не е постар 
од 35 години. 

Разгледувајќи го членот 199 од Статутот на Ра-
ботната организација Стоматолошки факултет, Су-
дов утврди дека во неговите одделни делови, е 
предвидено за приправник да може да биде избран 
кандидат кој, покрај другото, не е постар од 30 
години, за лекар на специјализација — кој не е 
постар од 32 години и за специјалист стоматолог — 
кој не е постар од 35 години. 

Разгледувајќи го Статутот на Работната орга-
низација Медицински факултет во Скопје, Судов 
утврди дека според членовите 219, 222, 223, 229 и 
230 чза лекар може да биде избран кандидат кој, 
покрај другото, не е постар од 28 години, за лекар 
на специјализација — кој не е постар од 30 годи-
ни, за помлад асистент — кој не е постар од 32 
години, за асистент — кој не е постар од 35 годи-
ни, а за стручен работник и виш стручен работ-
ник — кој не е постар од 35 години. 

Разгледувајќи го членот 162 од Статутот на 
Сложената организација на здружениот труд Уни-
верзитетски центар за медицински науки, Судов 
утврди дека во него е предвидено за приправник 
да може да биде избран кандидат кој, покрај дру-
гото, не е постар од 28 години, за лекар на специ-
јализација — кој не е постар од 32 години и за 
специјалист или магистер — кој не е постар од 35 
години. • I 

6. Според ставот 3 на член 210 од Уставот на 
СР Македонија, на секој граѓанин, под еднакви 
услови, му се достапни секое работно место и функ-
ција во општеството. Според членот 167 од Зако-
нот за здружениот труд и членот 5 од Законот за 
работните односи, секој може слободно, рамноправ-
но и под еднакви услови, на начин утврден со за-
конот и со самоуправниот општ акт, да заснова 
работен однос со работниците во основната орга-
низација на здружениот труд. Според ставот 1 на 
член 168 од Законот за здружениот труд и членот 
6 од Законот за работните односи, работен однос 
може да заснова секој што ги исполнува условите 
кои работниците во основната организација ги ут-
врдиле според потребите на процесот на трудот, 
условите на трудот, работите и работните задачи во 
таа организација во согласност со самоуправниот 
општ акт и со законот. Во ставот 2 на член 168 од 
Законот за здружениот труд е предвидено дека ра-
ботен однос може да заснова лице кое наполнило . 
15 години и кое има општа здравствена способ-
ност. И на крајот, според ставовите 1 и 2 на член 
106 од Законот за високото образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 49/74), за помлад асистент мо-
же да биде избран кандидат кој завршил соодве-
тен факултет и покажува способност за научна и 
стручна работа, со тоа што оценувањето на таа не-

гова способност се определува со статутот на ви-
сокообразовната организација. За асистент, пак, 
може да биде избран кандидат кој има академско 
звање магистер или специјалист и кој покажува 
способност за научна и стручна работа и за нас-
тавнички позив. 

Согласно означените уставни и законски од-
редби работниците во организацијата на здруже-
ниот труд се овластени да утврдат посебни услови 
за засновање на работен однос. Меѓутоа, утврдува-
њето на посебните услови за извршување на од-
делни работи и работни задачи, според мислењето 
на Судов, треба да биде поврзано со природата на 
тие работи и работни задачи. При тоа, не е во сог-
ласност со Уставот и спротивно е со Законот за 
здружениот труд утврдувањето на посебни услови 
кои со својата содржина го негираат правото на 
граѓаните да засноваат работен однос за извршува-
ње на работи и работни задачи за кои ги исполну-
ваат општите услови. 

Возраста, како општ услов за засновање на ра-
ботен однос, утврдена со ставот 2 на член 168 од 
Законот за здружениот труд, во согласност со ус-
тавниот принцип за достапност на секое работно 
место и функција во општеството на секој граѓа-
нин согласно ставот 1 на означениот член, под" 
еднакви услови не го исклучува законскиот и са-
моуправниот нормативен основ да биде предвидена 
како посебен услов според потребите на процесот 
на трудот, условите за работа и работите и .работ-
ните задачи во организацијата. Меѓутоа, според 
мислењето на Судот, оваа можност, во означените 
одредби е искористена спротивно на законскиот 
основ содржан во ставот 1 на член 168 од Законот 
за здружениот труд, затоа што е очебијно и нед-
восмислено дека потребите на процесот на трудот, 
условите за работа и работите и работните зада-
чи што се извршуваат во организациите на здру-
жениот труд во состав на Универзитетскиот цен-
тар за медицински науки не се од таков карактер, 
да го оправдуваат и да го прават основано про-
пишувањето на старосни граници како посебен 
услов за засновање на работен однос или за избор 
во определено звање. Ова дотолку повеќе што пре-
чекорувањето на предвидените старосни граници, 
објективно не може да биде пречка за успешно из-
вршување на работите и работните задачи од глед-
на точка на физичките и психичките можности и 
способности на луѓето. Ова се потврдува и со фак-
тот што лицата кои засновале работен однос или 
биле избрани во определени звања, и покрај пред-
видените старосни граници, остануваат на работ-
ните места и по протекот на релативно значителен 
број години по стапувањето на работа односно из-
борот во соодветно звање. * 

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

У. бр. 238/81, 46/82, 55/82 
2 јуни 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

260. 
Врз основа на член 119 став 1 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/79 и 17/81), Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 29 јуни 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД ПО-
РАСТОТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ 
НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 

1982 ГОДИНА 

Член 1 
Заради усогласување со порастот на номинал-

ните лични доходи во првите 6 месеци од 1982 го-
дина во однос на истиот период од претходната го-
дина, старините, инвалидските и семејните пен-
зии, без заштитниот додаток, материјалното обез-
бедување и привремениот надоместок се зголему-
ваат за 10 отсто. 

Минималните пензии, пензиите со кои се ис-
платува заштитен додаток, материјалното обезбе-
дување и привремениот надоместок кои се испла-
туваат во висина на гарантираниот износ се зго-
лемуваат за 13 отсто. 

Зголемувањето од став 1 на овој член ќе се 
изврши на сите пензии определени од пензиска 
основа во која не е з а л е т а н личниот доход оства-
рен во 1982 година и на материјалното обезбеду-
вање и привремениот надоместок на инвалидите на 
трудот кои подлежат на усогласување според член 
121 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија. 

Член 2 
Зголемувањето од член 1 став 2 на оваа одлука 

им припаѓа на сите корисници на минимална пен-
зија, материјално обезбедување и привремен надо-
месток на износот на минималната пензија, односно 
гарантираниот износ на материјалното обезбедува-
ње или привремениот надоместок. 

Член 3 
Зголемувањето од член 1 став 2 на оваа одлу-

ка припаѓа на вкупниот износ на пензијата и заш-
титниот додаток. 

Член 4 
Како основица за определување износот на 

зголемувањето според оваа одлука служи износот 
на пензијата, материјалното обезбедување и при-
времениот надоместок што му следувал на корис-
никот за месец јуни 1982 година. 

Член 5 
Зголемувањето по оваа одлука не влегува и 

нема да се засметува во основицата за усогласу-
вањето на пензиите и другите парични примања 
со номиналните лични доходи што ќе се изврши 
со важност од 1 јануари 1983 година. 

Член 6 
Зголемувањето по оваа одлука ќе го изврши 

Стручната служба на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија по службена должност, без донесу-
вање на писмени решенија, а на материјалното 
обезбедување и привремениот надоместок ќе го из-
вршат стручните служби на основните заедници 
на пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 7 
Новиот износ на пензиите, материјалното обез-

бедување и привремениот надоместок ќе се испла-
тува месечно, почнувајќи од 1 јули 1982 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јули .1982 година. 

Бр. 01-2041/1 
29 јуни 1982 година 

Скопје 
• Претседател, 

Стојче Николовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 

261. 
Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кичево и член 201 од Статутот на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Кичево, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кичево, на седницата на Соборот на деле-
гатите на корисниците на услуги — работници, одр-
жана на 28 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ ^Е УПАТУВААТ 
НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Висината на дневниците на осигурените лица 

кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место изнесува: 

— 150 динари, ако се упатуваат во места на 
територијата на СР Македонија; 

— 180 динари, ако се упатуваат во места над-
вор од територијата на -СР Македонија; 

— 170 динари, ако се упатуваат во Скопје и 
— 250 динари, ако се упатуваат во другите ре-

публички и покраински центри. 
Надоместокот од претходниот став ќе се испла-

ќа за секој ден поминат во чекање за пружање 
на здравствена услуга, заверен од здравствената 
работна организација, 

На осигурените лица упатени на стационарно 
лекување, до колку истиот ден бидат примени на 
лекување, ќе им се исплаќа една дневница за оде-
ње и враќање. 

За осигурените лица до навршени 15 години 
возраст надоместокот изнесува 50% од износот 
предвиден во став 1 на овој член. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за висината на износот 
на дневниците и трошоците за превоз на осигу-
рените лица кои се упатуваат на преглед и леку-
вање во друго место, бр. 02-1643/10 од 23. IV. 1981 
година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува на случаите што ќе настанат од 1 
јули 1982 година. 

Бр. 02-2516/12 
28 јуни 1982 година 

Кичево 
Претседател, 

Досе Костадиноски, е. р. 
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262. 
Врз основа на член 23 став 3 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување 
— Кичево и член 201 од Статутот на Општинска-
та заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Кичево, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Кичево, на седницата на Соборот на деле-
гатите на корисниците на услуги — работници, 
одржана на 28 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТО-
КОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУ-

РЕНО ЛИЦЕ 

Член 1 
Висината на надоместокот на трошоците за 

закоп на осигурено лице се утврдува во износ 
од: 

— 1.150 динари, во случај на смрт на осигу-
рено лице до едногодишна возраст; 

— 1.850 динари, во случај на смрт на осигуре-
но лице на возраст преку 1 до 7 години; 

— 2.600 динари, во случај на смрт на осигу-
рено лице на возраст преку 7 до 14 години и 

— 3.200 динари, во случај на смрт на осигу-
рено лице на возраст преку 14 години. 

Член 1 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за висината на износот 
на надоместокот на трошоците за закоп на оси-
гурено лице, бр. 02-1643/11 од 23. IV. 1981 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува на случаите што ќе настанат од 
1 јули 1982 година. 

Бр. 02-2516/13 
28 јуни 1982 година 

Кичево 
Претседател, 

Досе Ко ста дино ски, е. р. 

263. 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/73), член 
23 став 2 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кичево и член 200 од 
Статутот на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кичево, Собрание-
то на Заедницата, на седницата на Соборот на де-
легатите на корисниците на услуги — работници и 
Соборот на делегатите даватели на услугите, одр-
жана на 28 јуни 1982 година, донеле 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА НА-
БАВКА НА ЛЕКОВИТЕ ШТО СЕ ПРЕПИШУВААТ 

И ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува износот на уче-

ството на осигурените лица во трошоците за на-
бавка на лекови што се препишуваат и издаваат 
на рецепт на подрачјето на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Ки-
чево. 

Член 2 
Осигурените лица учествуваат во трошоците за 

набавка на лекови што се препишуваат и издаваат 

на рецепт во износ од 10 динари по еден лек, освен 
за лековите за чија примена е потребна непосред-
на интервенција од стручен здравствен работник. 

По исклучок од ова, ако пропишаниот лек е 
под вредноста на 10 динари, лекот на осигуреникот 
му се издава со наплата на неговата вредност. 

Член 3 
Учество во трошоците од претходниот член на 

оваа одлука не плаќаат осигурените лица на кои 
лековите им се препишани и ги користат по основ 
на задолжителните видови на здравствена заш-
тита и во случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести (член 30 и 32 од 
Законот). 

Член 4 
Осигурените лица утврдениот износ на учество 

од член 2 на оваа одлука го плаќаат на здравстве-
на организација која им го издава лекот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
ќе применува на случаите што ќе настанат од 1 
јуни 1982 година. 

Бр. 02-2516/14 
28 јуни 1982 година 

Кичево 
Претседател, 

Љупчо Стефаноски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

264. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравствег 

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 89, 90, 91 и 207 од 
Статутот на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Тетово („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 12/77), Соборот на деле-
гатите на корисници на услуги — работници на 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Тетово, на 
седницата одржана на 24 јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето право-
то на надоместок на погребните трошоци и посмрт-
ната помош во случај на смрт на осигурено лице 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово. 

Член 2 
Во случај на смрт на член на семејството, на 

осигуреникот — работник или лице што врши са-
мостојна професионална дејност, му припаѓа на-
доместок на трошоци за закоп во висина од: 

— 1.200,00 динари, за член на семејството до 
навршена една година живот; 

— 1.800,00 динари, за член на семејството пос-
тар од една година до 7 години; 

—- 2.500,00 динари, за член на семејството пос-
тар од 7 години до 14 години и 

— 3.100,00 динари, за член на семејството пос-
тар од 14 години. 

Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-
вите на семејството кој ги издржувал до денот на 
смртта им припаѓа; 

—• надоместок на трошоците за закоп — 3.100,00 
динари; 

— посмртна помош во висина на просекот на 
личниот доход од претходната година, односно на 
пензијата примена од последниот месец. 
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/ 
Член 3 

Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа 
на секој кој ќе изврши закоп на умрено осигу-
рено лице, а врз основа на извод од матичната 
книга на умрените, здравствена легитимација на 
покојниот и уверение дека тие ги сносиле трошо-
ците за закоп. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на осигуреникот или член на 
семејството на осигуреникот, ако смртта настанала 
во рок од 30 дена од денот на престанокот на свој-
ството на работник во здружениот труд или друга 
дејност односно по престанок на својството осигу-
реник. | 

Член 4 
Надоместок на погребните трошоци за осигу-

рено лице умрено и закопано во местото на посто-
јаното живеење се определува и исплатува во ви-
сина на надоместокот определени според местото на 
закопот, ако тоа за корисникот е поповолно. 

Надоместок на трошоците за закоп на осигуре-
но лице умрено за време на престој во странство 
се определува во висина на неопходно потребните 
трошоци за закоп во земјата во која осигуреното 
лице умрело. 

Висината на неопходните трошоци за закоп од 
претходниот став ја оценува Стручната служба на 
Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мис-
лење за тоа од дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на СФРЈ во таа земја. 

Член 5 
Во случај на смрт на осигурено лице надвор 

од подрачјето на Заедницата ќе се надоместат тро-
шоците за превоз на умрениот во висина од 50% 
од направените трошоци. Трошоците ќе се призна-
ваат врз основа на приложени сметки по та-
рифа на железницата. 

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

вувањето во „Службен весник на СРЖ", а ќе се 
применува од 1. VII. 1982 година. 

Член 7 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за надоместок 
на трошоците за закоп на осигурено лице и пос-
мртна помош, број 0805-402/10 од 31. ОЗ. 1981 год. 

Бр. 0805-588/23 
• 24 јуни 1982 година ' Претседател, 

Тетово Крсто Мисоски, е. р. 

265. 
Врз основа на член 49 и 50 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/77), членовите 
од 81—86 од Статутот на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Те-
тово („Службен весник на СВМ", бр. 12/77), Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, на рамно-
правна седница на Соборот на делегатите корис-
ници на услуги — работници и Соборот на деле-
гатите на даватели на услугите, одржана на 24 
јуни 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУ-
ВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА 

СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на упот-

ребата на превозните средства, условите и начинот 
на остварувањето на надоместокот на патните тро-

шоци и висината на надоместокот на трошоците 
за исхрана и сместување за време на патување и 
престој во друго место во врска со остварувањето 
на здравствената заштита што им припаѓа на оси-
гурените лица на товар на средствата на Заедни-
цата, а во случаите кога користат здравствена заш-
тита на начин пропишан со закон, Статутот и со 
Правилникот за начинот на остварувањето на 
здравствената заштита. 

Член 2 
Висината на надоместокот на трошоците за 

исхрана и сместување за време на патување и 
престој во друго место во врска со остварувањето 
на здравствената заштита на осигурените лица 
изнесува: 

— во рамките на подрачјето на Заедницата, са-
мо трошоци околу превозот; 

— 150,00 динари во други места на СР Маке-
донија; 

— 100,00 динари во Скопје во паушален износ; 
— 190,00 динари во другите места вон СРМ и 
— 240,00 динари ако се упатува во другите 

главни градови на републиките и покраините. 
Надоместокот од претходниот став изнесува: 
1. 100% од утврдениот износ за патување и 

престој кое не е пократко од 12 или подолго од 24 
часа; 

2. 50% од утврдениот износ за патување и прес-
тој до 12 часа. 

За деца од 4—15 годишна возраст надоместокот 
ќе се исплатува во висина од 50% од износот опре-
делен во став 1 на овој член. 

Член 3 
Надоместок на трошоците за превоз' се приз-

нава во висина на трошоците за патување по нај-
кратката релација и по основната тарифа на ре-
довните средства за превоз во јавниот сообраќај. 

Во зависност од здравствената состојба на оси-
гуреното лице, должината на патувањето и други 
околности лекарската комисија може да одреди и 
поинаков начин на превоз. 

Превоз со кола за итна помош може да се 
одобри само во случај кога превозот со други 
средства не е возможен со оглед на итноста на 
случајот и здравствената состојба на осигуреникот. 

Член 4 
Осигуреното лице има право на надоместок на 

трошоците за превоз и кога превозот е извршен 
поради прием, испраќање или преместување од 
една до друга организација на здружен труд, со 
констатација на лекарот или здравствената орга-
низација на здружен труд дека превозот на оси-
гуреникот е медицински индициран. 

Одредбите од ставот 1 на овој член се приме-
нуваат и кога осигуреното лице на кое здравствената 
заштита му се обезбедува во странство во смисла 
на одредбите на Статутот на Заедницата, се преве-
зува од странство со тоа што мислење за потре-
бата од таков превоз дава лекарската комисија или 
установата во која осигуреното лице се лекува. 

Член 5 
Надоместок на патните трошоци му припаѓа и 

на придружникот на осигуреното лице ако по оцен-
ка на лекарот поединец, лекарската комисија или 
здравствената организација на здружен труд се 
утврди дека на осигуреното лице упатено на ле-
кување или лекарски преглед во друго место му 
е потребен придружник за време на патувањето и 
престојот. 

Ако на лекување или лекарски преглед се 
упатуваат во друго место деца на осигуреникот 
или дете кое осигуреникот го зел на издржување, 
се смета дека придружникот е потребен ако де-
тето е помладо од 15 години, доколку не е обез-
беден стручен придружник. 
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Член 6 
Ако осигуреникот по посебни прописи има пра-

во на бесплатно возење, при користење на пре-
возни средства на јавниот сообраќај не му припаѓа 
надоместок на трошоците за превоз. 

Член 7 
На осигуреното лице ное користи здравствена 

заштита спротивно на одредбите на Статутот и на 
Правилникот за начинот на користење на здрав-
ствена заштита, не му припаѓа надоместок на пат-
ните трошоци и трошоците за исхрана и сместу-
вање на осигурените лица. 

Член 8 
Аванс може да се исплатува во исклучителни 

случаи во висина од 50°/о од вредноста на потреб-
ните трошоци. 

Член 9 
При остварување здравствена заштита надвор 

од подрачјето на СР Македонија, покрај надомес-
токот на трошоците за исхрана и патување, оси-
гуреникот има право и на трошоци за ноќевање 
во висина од 100,00 динари само врз основа на под-
несената потврда од организацијата каде ноќевал. 

Член 10 
Барањето за надоместок на трошоците за пре-

воз, исхрана и сместување може да се поднесе во 
рок од една година по завршувањето на лекува-
њето односно патувањето. 

Член 11 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за надоместокот на 
трошоците за превоз, исхрана и сместување на 
осигурените лица за време на патување и прес-
тој во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита, бр. 0805-402/12 од 31 март 
1981 година. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со денрт на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1982 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 0805-588/22 
24 јуни 1982 година 

Тетово 
Претседател, 

Крсто Мисоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 

266. 
Врз основа на член 36 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 45, 
211 и 212 од Статутот на Општинската самоуп-
равна интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Прилеп, во врска со член 
58 од Самоуправната спогодба за здружување на 
Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп и основните заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување во Прилеп, Крушево и Ма-
кедонски Брод, а по даденото мислење на собра-
нијата на општинските самоуправни интересни за-
едници на здравството и здравственото осигуру-
вање во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, 
Собранието на Регионалната самоуправна интерес-
на заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Прилеп, на заедничка седница на три-
те собори на делегатите, одржана на 30 јуни 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 
ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА И ЛЕКАРСТВАТА ПО 
РЕЦЕПТ 

Член 1 
Заради порационално и поекономично користе-

ње на средствата наменети за здравствена заш-
тита, со оваа одлука се определуваат видовите на 
здравствени услуги при чие користење осигурените 
лица од подрачјето на Регионалната заедница учес-
твуваат во поднесувањето на трошоците, како и 
висината на тоа учество (партиципација). 

Член 2 
При користењето на сите специјалистички пре-

гледи, освен оние од диспанзерска дејност, осигу-
рените лица плаќаат (партиципираат) 20,00 дина-
ри за секој преглед. 

Плаќањето на учеството од претходниот став 
се врши во здравствената работна организација на 
подрачјето на Регионалната заедница при пружа-
њето на специјалистичката услуга. 

Член 3 
Осигурените лица учествуваат во трошоците за 

набавка на лекови издадени на рецепт (партиципи-
раат) во износ од 20,00 динари по еден лек, освен 
за лековите за чија примена е потребна непосред-
на интервенција на стручен здравствен работник. 

Износот од претходниот став се наплатува во 
аптеката која го издава лекот. 

Лековите чија вредност изнесува до 20,00 ди-
нари ќе се плаќаат по нивната фактичка вредност. 

Член 4 \ 
Не учествуваат во трошоците за здравствена 

заштита: 1. осигурените лица при користењето 
на задолжителните видови на здравствена заш-
тита и здравствена заштита во случај несреќа 
на работа и заболување од професионални болес-
ти и лицата до 20 и над 65 годишна возраст; 

2. децата, училишната младина и студентите 
до навршена 26 годишна возраст; 

3. воените инвалиди', носителите на „Партизан-
ска споменица 1941", народните херои, носителите 
на ,,/Караѓорѓева ѕвезда" со мечеви, со орден Бел 
орел со мечеви и Златен медал на 'Обилиќ, бор-
ците на Шпанската националноослободителна и ре-
волуционерна борба освен при користењето на ле-
кови. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јули 1982 година. 

Бр. 2948 
30 јуни 1982 година 

Прилеп 
Претседател, 

д-р Томислав Јованоски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Ката Белкова од село Белимбегово поднесе 
•предлог до Општинскиот суд Скопје II за про-
гласување на исчезнато лице Љубе Белковски од 
е. Белимбегово, Скопско за умрено, кој наводно 
загинал како борец во НОБ во 1944 година, а во 
матичните книги на умрените не е заведен. 

Бидејќи лицето Љубе Белковски е во неиз-
весност, се повикува да се јави, доколку е жив, 
како и секој оној што знае за неговиот живот 
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да му јави за тоа на судот во рок од три месеци 
од објавувањето на овој оглас во „Службен лист 
на СФРЈ", „Службен весник на СВМ" и на Оглас-
ната табла на Општинскиот суд Скопје II — Скоп-
је. Во спротивно по истекот на овој рок, судот 
ќе донесе решение со кое се утврдува дека лицето 
Љубе Белковски од е. Белимбегово умрело во те-
кот на 1944 година. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. 
бр. 43/80. (72) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, е 
заведена парница за сопственост на стан по туж-
бата на тужител ката Славка Пекова од Скопје, 
против тужената Ксантипа Пекова, со непознато 
живеалиште во странство. Вредност на спорот 
280.000,00 динари. 

Се повикува тужената Ксантипа Пекова, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се 
јави во судот. Во спротивно ќе и се постави при-
времен застапник согласно чл. 84 т. 4 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. 
бр. 495/82. (75) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС 

При Општинскиот суд во Титов Велес заве-
ден е спор за развод на брак од тужителката Ми-
лошевиќ Веца од Титов Велес против тужениот 
Милошевиќ Светислав, сега со непознато место на 
живеење во Германија. 

Се повикува тужениот Милошевиќ Светислав 
да се јави во овој суд и да достави своја адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно судот ќе му определи старател кој 
ќе го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Титов Велес, П. бр. 
216/82. (74) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба за утврдување на сопственост од страна на 
тужителот Александар Тодоров Матевски од е. 
Беловиште, против тужените Богдан Ристовски, 
Славица Коцева Ристовска и Радмила Коцева Рис-
товска, сите од село Беловиште, а сега со непоз-
ната адреса. Вредност на спорот 6.000,00 динари. 

Се повикуваат тужените Коце Богоев Ристов-
ски, Славица и Радмила Коцеви Ристовски, сите 
од село Беловиште, во рок од 30 дена по објаву-
вањето на огласот да се јават во Општинскиот 
суд — Тетово или да определат свој полномошник 
кој ќе ги застапува нивните интереси. Во спротив-
но ќе им биде поставен привремен старател кој 
ќе ги застапува нивните интереси во оваа постапка. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 602/82. 
(70) 

Пред овој суд се води постапка по предлог на 
предлагачот Рамадани Бајрам од село М. Речица, 
Тетовско, за докажување на смртта на лицето Су-
лејмани Асан од е. Мала Речица, Тетовско. 

Се поканува лицето Сулејмани Асан од е. Ма-
ла Речица да се јави пред Општинскиот суд во 
Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на СРМ", или во овој рок 
да се јави во судот секој кој Асан лично го позна-
вал. Во спротивно, ако именуваниот не се јави во 
судот во одредениот рок или пак не се јави и не-
кој друг за да каже за неговиот живот, судот, по 
спроведувањето на постапката, ќе ја утврди него-
вата смрт. 

Се претпоставува дека Сулејмани Асан умрел 
на ден 12. II. 1932 година. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 405/82. 
(76) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за зголемување на издршка по тужбата на мало-
летната Хатиј е Муслии од е. Доброште, против ту-
жениот Муслии Изета Идриз од е. Нераште, а сега 
привремено на работа во Данска со непозната ад-
реса. 

Се повикува тужениот Муслии Идриз од е. Не-
раште да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 30. дена од објавувањето на огласот или 
во истиот рок да одреди свој полномошник кој ќе 
го застапува до окончувањето на спорот. 

Доколку тужениот Идриз не се јави во судот 
ниту одреди полномошник, преку Центарот за со-
цијална работа — Тетово ќе му биде одреден при-
времен старател кој ќе го застапува до окончува-
њето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 983/82. 
(77) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Пред Општинскиот суд во Струга во тек е вон-
ттарничната гѓостапка за докажување смртта на 
лицето Тоска Амит Ислам од е. Горно Татеши, оп-
штина Струга, СВМ кој умрел на ден 22 XI. 1946 
година, а во матичните книги неговата смрт не е 
заведена. 

Поради тоа се поканува ова лице, ако е живо, 
како и секој што знае за неговиот живот да јави 
на овој суд во рок од 20 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен лист на СФРЈ", „Служ-
бен весник на СРМ" и огласната табла на Општин-
скиот суд во Струга. Во спротивно, по истекот на 
овој рок, судот ќе, донесе решение со кое лицето 
Тоска Амит Ислам ќе го прогласи за умрено. 

Од Општинскиот суд во Струга, Р. бр. 121/82. 
(71) 

1 _ —. 
Врз основа на член 170 од Законот за здруже-

ниот труд, како и член 10 став 2 од Правилникот 
за работни односи, Работничкиот совет на Работна-
та организација за преработка на дрво и промет со 
ц. о.' „Бреза" — е. Жировница 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на технички директор на РО „Бреза" 
— е. Жировница 

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот за , здружениот труд и Законот за работните 
односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните услови: 

— да имаат високо образование од шумарска 
насока; 

— да имаат 3 години работно искуство; 
— да не се осудувани и казнувани; 
— да поседуваат морално-политички квалитети. 
Кон молбата кандидатите треба да достават: 
— доказ за квалификација — образование, 
— уверение за семејна и материјална положба, 
— картон за редовно пријавување во СИЗ за 

вработување, 
— потврда за времетраење на невработеноста. 
Заинтересираните кандидати молбите да ги дос-

тавуваат до Конкурсната комисија на Работната 
организација „Бреза" — е. Жировница, преку пош-
та Жировница или директно во службата на РО 
„Бреза". 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
во разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (244) 
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266. 

556 

СОДРЖИНА 
Страна 

Завршна сметка за извршување на Ре-
публичкиот буџет за 1У61 година — — 553 
Решение за именување претседател и 
членови на Ј^омисиЈата на .извршниот 
совет на Собранието на ОР Македонија 
за давање согласност за примање на ра-
ботк нови работници во републичките 
органи на управата, репуоличките ор-
ганизации и правосудните органи — — 
решение за именување членови на Ко-
мисијата за надвор и контрола над из-
вршувањето на пресметката на .изврш-
ниот совет за нестоиански инвестиции и 
надоместоци по договори — — — — 
решение за даваше согласност за име-
нување вршител на должноста директор 
на ^епуоличкиот завод за унапредување 
на образованието и воспитувањето — — 556 
Правилник за изменување на правил-
никот за формата и содржината на упи-
сникот и начинот на водење ^а упис-
никот — — — — — — — — — 556 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. ор. 208/61 од 13 мај 1982 година — 557 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 202/81 од 10 Јуни 1982 година 557 
одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 96/79 од 1 април 1982 година 558 
(Јдлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 6/82 од 2 ЈУНИ 1982 година — 560 
одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 116/81 од 10 Јуни 1982 година 560 
одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 238/81, 46/82, 55/82 од 2 Јуни 
1982 година — — — — — — — — 561 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за вонредно усогласување- на 
пензиите и другите парични примања 
според порастот на номиналните лични 
доходи на сите вработени во Републи^ 
ката во 1982 година — — — — — — 563 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЖ 

располага со следните изданија: 
УСТАВ НА СФРЈ 
— со амандмани — 
УСТАВ НА СРМ 
— со амандмани — Цена 150,00 динари 

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ и 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 
— со објаснувања и со регистар на поимите — 

Цена 180,00 динари 
556 ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА 

— со објаснувања и со предметен регистар — Цена 200,00 динари 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
НА САНКЦИИТЕ 
— со коментар — Цена 350,00 динари 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
КНИГА II Цена 250 динари 

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
(Објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 6/81) 

Цена 45 динари 
ЗАКОН ЗА. ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
— второ издание — Цена 90 динари 
ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
— со објаснувања Цена 160 динари 

КИЧЕВО 
Одлука за висината на износот на днев-
ниците на осигурените лица кои се упа-
туваат на преглед и лекување во друго 
место — — — — — — — — — 563 
Одлука за висината на износот на надо-
местокот на трошоците за закоп на оси-
гурено лице — — — — — — — 564 
Одлука за утврдување износот на учес-
твото на осигурените лица во трошо-
ците за набавка на лековите што се 
препишуваат и издаваат на рецепт — 564 
ТЕТОВО 
Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп и посмртна помош 
на осигурените лица — — —; — — 564 
Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за превоз, исхрана и смес-
тување на осигурените лица за време на 
патување и престој во друго место во . 
врска со остварувањето на здравствената 
заштита — — — — — — — — — 565 
ПРИЛЕП 
Одлука за учеството на осигурените ли-
ца во трошоците при користењето на 
здравствена заштита и лекарствата по ре-
цепт — — — — — — — — — 566 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА 
—со објаснувања и судска практика и со регистар 
на поимите — Цена 95 динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНО-
ЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
— со објаснувања — Цена 85 динари 

ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА Цена 43 динари 
ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СРМ 
за периодот од 1981 до 1985 година 
— со експозе — Цена 98 динари 

ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОС-
ПИТАНИЕ Цена 46 динари 
ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 
— со објаснувања — Цена 120 динари 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 
со судска практика и со предметен регистар 
— второ дополнето издание — Цена 65 динари 
ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУ-
НАЛНАТА ПОЛИТИКА Цена 200 динари 

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 
Цена 90 динари 

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВ-
НИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА Цена 50 динари 
Порачки прима Службата за претплата на Служ-
бен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на 
парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата вед-
наш се доставува заедно со сметка. 

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

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


