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

Понеделник, 30 јуни 1986 
С к о п ј е 

Број 26 Год. Х И ! 

Претплатата за 1986 година изне-
сува 5.800 динари. Овојј број чини 100 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

372. 
Врз о т а в а на член 393, ста® <1, точка 4 од 

Уставот ма Социјалистичка Република Македонија, а 
во врска €(0 членовите 5 и 9 од Општествениот дого-
вор за утврдување на (изворите ;на средства за финан-
сирање на стоковните резерви („Службен лист -на 
СФРЈ" број ,64/84), Извршниот едает <на Собранието 
на СР Македонија донеле 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНА НА ДЕЛ ОД ОСНОВ-

НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА КјАФЕ 

1. Од делот на основниот данок на промет на 
(кафе по Тарифен број 13 — точка 2 од Тарифата на 
о,оловниот данок на промет што и припаѓа на Ре-
публиката се издвојува 7°/о за финансираше на ре-
публичките стоковни резерви. 

371. 

Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а 
во врска оо член 5 и 9 од Општествениот договор за 
утврдување на изворите на средства за финансирање 
на стоковните резерви („,Службен лист на СФРЈ" 
број 64/84),, Извршниот швет 1на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНА НА ДЕЛ ОД ОСНОВ-
НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА МОТОРЕН БЕН-
ЗИН, НА ГАСНО МАСЛО, ДИЗЕЛ ГОРИВО, МАСЛО 
ЗА ЛОЖЕЊЕ, МАСЛО ЗА ЛОЖЕЊЕ — МАЗУТ И 

СРЕДНО МЕТАЛУРШКО 

1. Од делот на основниот данок на .промет од 
моторен бензин ((8б и 98 остани), шено масло — ди-
зел гориво (Д-1, Д-2 и Д-3), масло за ложење 
(ЕЛ-ЛСЈ, масло за ложење — мазут (Л, Ср. ТМ-1Ј и 
средно металуршко (Т, ТМ-2) по Тарифен број 2 од 
Тарифата на основниот данок на промет, што и при-
паѓа на Републиката се издвојува з°/о за финанси-
рање на републичките стоковни резерви. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
користат за финансирање на Програмата за изград-
ба на складишни, силоски ,и резервоарскм капацитети 
за сместување и чување на републичките (Стоковни 
резерви од прехранбени производи и нафтени де-
ривати. 

3. Средствата од потеа 1 на оваа одлука,, Репуб-
личкиот секретари]ат за финансии ќе ги пресметува 
и уплатува од збирната сметка на приходите на Ре-
публиката на жиро-сметка 40100-637-201349 — Дирек-
ција за републички стоковни резерви. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето цо „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1986 
година. 

Бр. 23-1009/1 
12 јуни 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот савет, 
днр Владо Камбовски, е. р. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
користат за финансирање на Програмата за форми-
рање и користење на републичките стоковни ре-
зерви. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука, Ре-
публичкиот секретаријат за финансии ке ги пресме-
тува и уплатува од збирната сметка на приходите 
на Републиката на жиро сметка 40100-637-201349 — 
Дирекција за републички стоковни резерви. 

4. Оваа одлука влегува во |Сила (осмиот ден од 
денот 4 на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1986 
година. 

Бр. 23-|1010/|1 
12 јуни 1986 спо дин а 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

д-р Бладо ЈКамоовски, е. р. 

373. 
Врз ошова на член 393, став 1 точка 4 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 5 и 9 од Општествениот договор 
за утврдување .на изворите на средства за финанси-
рање на стоковните резерви („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 64/84), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНА НА ДЕЛ ОД ОСНОВ-
НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ЈУЖНО ОВОШЈЕ, 

ОСВЕН ЛИМОН 

1. Од делот од основниот данок на промет на 
јужно |овошје, осоен лимон, по Тарифен број 13 — 
точка .1 од Тарифата на основниот данок на промет, 
шт,о и припаѓа на Републиката- се издвојува 50% 
за финансирање на републичките стоковни резерви. 

2. Средствата од тх>чка 1 на оваа одлука ќе се 
користат за финансирање на Програмата за форми-
рање и (користење на републичките стоковни резерви. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука, Ре-
публичкиот секретаријат за финансии ќе ги пресме-
тува и уплатува од збирната сметка на приходите 
на Републиката на жиро сметка 40100-637-201349 — 
Дирекција за републички стоковни резерви. 

4. Ојраа одлука (влегува во сила осмиот ден од 
денот на »објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1986 
година. 

Бр. 23-1011/1 
12 Јуни 1986 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

д-р Владо Бумбовски, е. р. 
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374. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управна („Службен весник на СР,М" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕ-
ТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНА-

РОДНИ ОДНОСИ 

1, Се разрешува од должноста потсекретар (во Ре-
публичкиот комитет за меѓународни односи Трајан 
Петровски, поради заминување на друга должност, 
заклучно со 15. V. 1986 година. 

2. Ова решение влегува в,о сила со денот .на до-
несувањето, а ќе се објави во „Слулебен весник на 
СРМ". 

Бр. 17-083/,1 
29 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

375. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-

ТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДО-
СТОПАНСТВО 

1. Се разрешува од должноста помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство Ѓорѓи Конев-
ски, заклучно со 16. I. 1986 година. 

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

Б|р. 17-984/1 
29 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

376. 
Врз основа на член 1.63 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник 
на СРМ" бр. 21/84, 31/84 и 32/85), републичкиот се-
кретар за внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА, ДОЗВОЛАТА ЗА ВОЗАЧ 

НА ТРАКТОР И ВОЗАЧКАТА ПОТВРДА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува постапката на 

издавање, заменување, продолжување на важењето и 
начинот на водење на евиденцијата на возачките 
дозволи и дозволите за возач на трактор, како и пос-
тапката за издавање и начинот на водење на еви-
денцијата за издадените возачки потврди. -

I. ИЗДАВАЊЕ, ЗАМЕНУВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА 
ВАЖЕЊЕТО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИ-
ДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ 

Член 2 
Возачка дозвола се издава на .барање од ли-

цето. 

Барањето за издавање на возачка дозвола содр-
жи: лично име, татково име, дата и моето на ра-
ѓање, матичен .број, државјанство, живеалиште од-
носно престојувалиште и адреса на подносителот на 
барањето, дата на полагањето на возачкиот испит и 
категорија на моторни возила за - кои се »бара изда-
вање на возачка дозвола. 

Член 3 
Со барањето за издавање на возачка дозвола се 

поднесува: 
1. уверение за телесна и душевна способност, до-

колку на уше рекине то што вило приложено со прија-
вата за полагање на возачки испит му истекол ро-
кот на важењево,-

2. уверение за положен возачки испит за 'упра-
вување со моторно возило од категоријата за која се 
одра издавање на возачка дозвола и 

3. две фотографии големина од 3,5x4,5 см. со 
насликано лице од напред без капа .(доколку во уве-
рението за телесна и душевна слосооност стои дека 
лицено се служи со наочари, истиот се фотографира 
со нив). 

Член 4 
По приемот на барањето за издавање на во-

зачка добила, се утврдеа дали се исполнети пропи-
шаните услови за 'Стекнување- право на управување 
со моторно возило од член 157 став 1, 2 и 3 од 
Законот за основите на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата и доколку истите се исполнети, ќе се 
издаде возачка дозвола или ќе се донесе решение со 
кое се одбива 'барањето за издавање на возачка доз-
вола. 

Член: 5 
Во (случаите од член 165 став 2 од Законот за 

основите на безбедноста на сообраќајот иа патиш-
тата, странска возачка дозвола се заменува со југо-
словенска возачка дозвола со поднесување на барање. 

Со барањето за замена на странската возачка 
дозвола покрај доказите односно прилозите од член 
3 точка 1 и 3 ша овој правилник, се поднесува и 
превод од странската возачка дозвола заверен од 
судски толкувач или од надлежниот орган за одржу-
вање на р е к и т е со дипломатските и конзуларните 
претставништва, а во случаите од член 165 став 3 од 
Законот за основите на безбедноста на сообраќајот 
на патиштата и исправа издадена од .органот надле-
жен за издавање на странска возачка дозвола од 
која се гледа со кои моторни возила има право да 
управува односно дека^ р|окот на важењето на доз-
волата /не и истекол. 

Член 6 
В,о случаите кога ќе се утврди дека странската 

возачка дозвола односио исправите од член 5 став 
2 на овој правилник не се веродостојни, ќе се одзе-
ме возачката дозвола издадена во замена за стран-
ската возачка дозвола. 

Член 7 
При замената, странската возачка дозвола се 

одзема од лицето на кое му е издадена возачката 
дозвола и истата се чува во досието. 

(Странската возачка дозвола му се враќа на ли-
цето по негово барање, (ако ја напушти Југославија, 
но под услов да ја врата возачката дозвола што му 
е издадена во замена за странската возачка дозвола. 

Член 8 
Продолжувањето на рокот на важење на возач-

ката дозвола се запишува во местото за запишување 
на важењето на самата возачка дозвола. 

Рокот на важењето на возачката дозвола започ-
нува да се смета од денот кога се врши продолжу-
вањево на нејзиното важење. 

Член 9 
Возачката дозвола чија 'важност не може да се 

продолжи се поништува, а возачот се брише од еви-
денцијата на возачи. 

Стр. 642 — Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



30 јуни 1986 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр.' 26 — Стр. 643 

Член 10 
Губењето на возачката дозвола возачот е должен 

да по пријави на општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи на чие подрачје е 
загубена возачката дозвола. 

Ако возачот ја загуби возачката дозвола надвор 
од подрачјето на општината на која има живеалиш-
те,, општинскиот орган на управата надлежен за внат-
решни работи, на негово барање, ќе му издаде за 
тоа потврда во која ќе .се наведе категоријата на во-
зилото што го управува возачот. Оваа потврда .се 
издава јао рок на важење само за онолку време кол-
ку што му е потребно на возачот да се врати со 
возилото во своето живеалиште. 

Потврдата од став 2 на овој член, ќе се издаде 
откако претходно по службена должност ќе се из-
врши проверка и ќе се обезбедат соодветни подато-
ци преку органот на управата надлежен за внатреш-
ни работи, кој .возачот го води во евиденција. 

Член 11 
Барањето за издавање на нова возачка дозвола 

наместо загубената, возачот лично го поднесува до 
општинскиот орган на управата надлежен за внат-
решни работи на чие подрачје истиот има живеа-
лиште. При поднесувањето на барањето се утврдува 
идентитетот на подносителот. 

Со (барањето за издавање на нова возачка доз-
вола наместо загубената се приложуваат и две фо-
тографии на возачот во големина 3,5 х 4,5 см. 

Член 12 
На возачот што ќе поднесе барање за издавање 

на нова возачка дозвола наместо загубената/ може 
да му .се издаде привремена возачка дозвола за упра-
вување со моторно возило, во која, врз основа на 
податоците од картонот на возачот, ќе се наведе ка-
тегоријата на моторни возила. 

Во привремена дозвола ќе се наведат и подато-
ците дека .возачот при управување со моторното во-
зило користи наочари или други помагала, доколку 
истиот такви користи. 

Член 113 
Привремената дозвола од член 42 на овој правил-

ник, се .издава со рок на важење до 30 дена и за 
тоа време возачот ја заменува возачката дозвола. 

Член .14 
Ако возачката дозвола е толку дотраена заради 

што не може да се користи како таква, возачот под-
несува барање дозволата да му се замени со нова. 

Во случајот од став 1 на овој член, се приме-
нуваат одредбите од член 11 на овој правилник. 

Дотраената возачка дозвола се .поништува и исто-
то се забележува на барањето за замена на дотраена-
та (водачка дозвола. 

Член 15 
ковата возачка дозвола која се издава како 

дупликат, се означува со зборот ДУПЛИКАТ" и го 
носи истиот регистарски број како и загубената од-
носно дотраената возачка дозвола. 

Член 16 
Евиденцијата што се води за издадените возач-

ки дозволи се состои од регистар, картотека и до-
сиеја за возачи на моторни возила. 

Член |17 
Регистарот за возачи на моторни возила содр-

жи: реден број, лично име, име на еден од родите-
лите, дата и место на раѓање, живеалиште и адре-
са, ознака за категоријата на моторни возила со кои 
возачот има право да управува, дата и место на по-
лагање на возачкиот испит и рубрика за забелешки. 

Член. 18 
Регистарот на издадените меѓународни возачки 

дозволи содржи: реден број, лично име, име на еден 
од родителите, дата и месно на раѓање на возачот 

на кој му е издадена меѓународната возачка дозво-
ла, живеалиште, адреса и занимање, категорија на 
моторните возила за кои е издадена меѓународната 
возачка дозвола и број, дата и органот кој ја издал 
возачката дозвола врз основа на која е издадена ме-
ѓународната .возачка дозвола. 

Страниците на регистарот од став 1 на овој 
член, се означуваат со реден број, а регистарот го 
заведува органот на управата надлежен за внатреш-
ни работи на чие подрачје е седиштето на органи-
зацијата на Авто-мото сојузот што го води регис-
тарот. 

Регистарот се чува како документ од трајна вред-
ност. 

Член 19 
Картотеката за возачи на моторни возила се 

состои од картони на возачите. Картонот на воза-
чот содржи: лично име, име на еден од родителите, 
дата и моето на раѓање, државјанство и занимање 
на возачот, број на возачката дозвола и дата на 
нејзиното издавање, назив на органот што ја издал 
дозволата., ознака на категоријата на моторни вози-
ла со кои возачот има право да управува и рок на 
важење на издадената возачка дозвола, рубрика за 
обележување на ограничувања на возачка и^зиола 
(управување со наочари, помагала и слично), место 
за обележување на продолжување на рокот на ва-
жењето на возачката дозвола и обележување проме-
на на адресата на живеење. 

Во картонот на возачот се запишуваат казните, 
заштитните мерки и мерките на безбедност што ќе 
му бидат изречени на возачот во прекршочна или 
кривична постапка за прекршоци односно кривични 
дела сторени во сообр.аќај на пат. 

Н а картонот на .возачот е залепена фотографија 
на возачот и е назначен бројот под кој возачот е 
запишан во регистарот за возачи на моторни возила, 

Картонот на возачот претставува посебен образец 
(образец број 1) кој е составен дел на овој правил-
ник. 

Член 20 
На барањето за издавање на возачка дозвола се 

забележува редниот број под кој возачот е запишан 
во регистарот за возачи на моторни возила. 

Член 21 
Досието на возачот се состои од: документација-

та сврзана со полагањето на возачкиот испит, бара-
њата за издавање, заменување и продолжување .на 
возачката дозвола и документација сврзана со кон-
тролните здршствени прегледи. 

Член 22 
Кога возач на моторно возило ќе го промени 

живеалиштето, се врши бришење од евиденцијата во 
регистарот за возачи на моторни возила, а неговиот 
картон и досие во рок од 30 дена, по барање на ор-
ганот на управата надлежен за внатрешни работи во 
новото живеалиште, .се доставува до него. 

Промената на живеалиштето и редниот број под 
кој возачот е запишан во регистарот на возачите на 
моторни возила се запишуваат во возачката дозвола. 

И. ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧ НА ТРАКТОР 

Член 2;3 
Одредбите на овој правилник кои ое однесуваат 

на возачката дозвола -соодветно се применуваат и врз 
дозволата за возач на трактор. 

III. ВОЗАЧКА ПОТВРДА 

Член 24 
Возачка потврда се издава врз основа на подне-

сено барање за издавање на возачка потврда, кое 
4 ли содржи следните податоци: лично име, име на 

еден од родителите, дата и место на раѓање, матичен 
број, адреса на живеење и дата на полагање на во-
зачкиот испит за познавање на сообраќајните знаци 
и правилата на сообраќајот. 
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Со барањето за издавање возачка потврда се 
поднесува и.-

1. уверение за положен возачки испит за позна-
вање на сообраќајните знаци и правилата на сооб-
раќајот ; 

2. уверение за телесна и душевна способност за 
управување со работни машини — од,носно изјава 
за телесна и душевна способност за управување ао 
мотокултиватор и велосипед со мотор и 

3. една фотографија во големина од 3,5x4,5 см. 
Пред издавањето на возачка потврда се врши 

проверка дали се исполнети условите за издавање на 
возачка потврда утврдени во член 108 од Законот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата. 

Член 25 
Во возачката потврда која се издава само за 

управување ш .мотокултиватор и велосипед со мотор 
се става забелешка „НЕ ВАЖИ ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО РАБОТНИ МАШИНИ". 

Член 26 
На возачот кој ја загубил вдоачката потврда или 

ако податоците внесени во неа повеќе не се чи-
таат поради дотраеност или оштетување, на негово 
барање, му се издава нова возачка потврда. 

Новата возачка потврда која се издава како 
дупликат се означува со зборот „ДУПЛИКАТ" и го 
носи истиот регистарски број како и загубената од-
носно дотраената возачка "потврда. 

Член 27 
За издадените возачки потврди се води регистар 

и азбучник. 
Регистарот покрај податоците од возачката пот-

врда содржи и: податоци за казните, заштитните 
мерки 4 мерките на безбедност што ќе му бидат 

Реден број од регистарот на возачите 

изречени на возачот во прекршочна или кривична 
постапка за прекршоци односно кривични дела сто-
рени во сообраќај на пат, како и рубрика за забе-
лешки. 

Во регистарот се внесуваат и возачите што го 
промениле живеалиштето, податоци за казните, заш-
титните мерки и мерките за безбедност на возачите 
што го промениле живеалиштето, зарада што во 
рубриката за забелешки се внесува бројот на возач-
ката потврда и органот на управата надлежен за 
внатрешни работи што ја издал возачката потврда. 

Азбучниот содржи лично име, татково име и 
број на возачката потврда. 

Регистарот се чува како документ од трајна 
вредност, а документацијата сврзана со издадените 
возачки потврди се чува најмалку две родини. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 2|8 
Со денот на влегувањето во а т а на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за возач-
ките дозволи, дозволата за возач на трактор и во-
зачката потврда („:Службен весник на СРМ" бр. 
28/75). 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 23-5259/2 
10 јуни 1986 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 

Александар Андоновски е. р. 

КАРТОН НА ВОЗАЧОТ 
—— е —— 

Презиме Име 

Татково .име 
Датум на 
раѓањето 

Место на 
раѓањето Државјанство 
Занимање Број на дозволата 
Датум на издава-
њето на дозвол ата 

Рок на важноста на 
дозволата 

Назив на органот што 
ја издал дозволата 

КАТЕГОРИЈА НА ВОЗИЛА ЗА КОЈА ВАЖИ ДОЗВОЛАТА 

Фотографија 
на возачот 
35 X 45 мм 

Катего-
рија 

Датум на озна-
чување на ка-

тегоријата 
Назив на органот што 
ја означил категоријата 

Датум на пола-
гањето на воза-

чкиот испит 

Фотографија 
на возачот 
35 X 45 мм 

А -

Фотографија 
на возачот 
35 X 45 мм 

Б 

Фотографија 
на возачот 
35 X 45 мм 

ц 

Фотографија 
на возачот 
35 X 45 мм 

д 

Фотографија 
на возачот 
35 X 45 мм 

Е за во-
зила од ка-
тегорија Б 

Фотографија 
на возачот 
35 X 45 мм Е за во-

зила од ка-
тегорија Ц 

Фотографија 
на возачот 
35 X 45 мм 

Е за во-
зила од ка-
тегорија Д 

Фотографија 
на возачот 
35 X 45 мм 

Дозвола 
за трак. -

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ДОЗВОЛАТА 
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ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ДОЗВОЛАТА 

Важењето продолжено 

до 19- год. 
Назив на органот што го 

продолжил важењето 

Потпис, 

Важењето продолжено 

ДО 19- 'ГОД 
Назив на органот што го 

продолжил важењето 

Потпис, 

В,ажењето продолжено 

до 19- 1Х)Д. 
Назив на органот што го 

продолжил важењето 

Потпис, 

МЕСТО НА ЖИВЕАЛИШТЕТО 

Место на живеалиштето 
и општина Точна адреса Датум на пријавата 

Казни, заштитни мерки и мерки на безбедност изречени во прекршочна 
или кривична постапка 

377. 
Уставниот суд на Македонија, врз ошова на член 

20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 
април 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 65 став 1 точка 2 под а) 
од Правилникот за решавање на станбените прашања 
донесен од работниците во Работната организација — 
Фабрика за производство на процесна, градежна, 
заштитна опрема и алати „Опрема" во Скопје, здру-
жена во Сложената работна организација Металски 
завод „Тито" во Скопје, со референдум одржан на 
16 јануари 1984 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на член 17 став 1 точка 2 од Правил-
никот означен во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
оо предлог поведе постапка за (оценување уставноста 
и законитоста на актот означен во точките 1 и 2 од 
оваа одлука. Според наводите во предлогот во член 
65 став 1 точка 2 од означениот Правилник како 
еден од основите по кои се добиваат бодови е пред-
виден видот на работите и работните задачи што ги 
извршува работникот поврзан со степенот на струч-
ната подготовка, за кој се добиваат од 10 до 40 бода. 
Според подносителот на предлогот ова е спротивно 
на уставното начело дека само трудот и резултатите 

од трудот ја одредуваат материјалната и општествена 

та положба на човекот, затоа што работниците во 
остварување на правата од работа со општествени 
средства-не М(Ожат да стекнуваат материјална корист 
која не се заснова на нивниот труд. Понатаму, во 
предлогот во однос на член 17 став 1 точка 2 од 
Правилникот, во кој се предвидува дека работникот 
го нема решено своето станбено прашање, ако тој 
или член на неговото семејно дом:аќинство нема 
соодветен стан, предлагачот, смета дека работникот 
го има решено станбеното прашање, меѓутоа истото 
е несоодветно, решено во смисла на член 22 од Пра-
вилникот и смета дека ваквиот работник не може 
да се третира како воопшто да го нема решено 
стан белото прашањ е. 

5. На седницата Судот утврди дека член 17 став 
1 точка 2 од оспорениот Правилник предвидува дека 
работникот го нема решено станбеното прашање ако 
тој или член на неговото семејно домаќинство нема 
соодветен стан. Исто така. Судот утврди дека во 
член 65, е предвидено работникот без стан да добива 
50 бода, потстанарот 40 бода, работникот кој живее 
кај своите родители или родителите на брачниот дру-
гар во, некомфорен стан 30 боца, и работникот кој 
има некомг^орен стан во општествена сопственост да 
добива 10 бода. 

Од изнесената фактичка положба произлегува 
дека во оспорениот Правилник работникот кој нема 
соодветен стан, не се третира исто како и работни-
кот кој нема стан. 

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека член 
17 став 1 точка 2 од Правилникот не е во несоглас-
ност со уставното начело на заемност и солидарност. 
Ова од причини што во конкретниот случај работ-
никот кој има несоодветен стан, при бодирањето не 
се смета за лице без стан туку неговата станбена 
состојба адекватно се вреднува. 
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6. Понатаму, Судот утврди, дека во член 65 став 
1 точка 2 под а), како основ по ко ј се врши распре-
делба на станови е предвиден видот на работите и 
работните задачи, за кој во зависност од видот на 
стручната подготовка (висока, виша, средна и нижа) 
се добиваат од 10 до 40 бода. Исто така, Судот утвр-
ди дека, под точката б) во истиот член, како оганов 
е предвидена сложеноста на работите и работните 
задачи и во зависност од нејзиниот степен се доби-' 
ваат од 5 до 24 бода. 

Во член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд е предвидено придонесот на работникот во 
работата да се утврдува и преку сложеноста на ра-
ботите и работните задачи. 

Со оглед на изнесеното Судот смета дека струч-
ната подготовка како израз на сложеноста на рабо-
тите и работните задачи и придонесот во работата, 
може да се предвиди како основ за распределба на 
средствата з а станбена изградба. 

Меѓутоа, во .конкретниов случај со оглед на тоа 
во Правилникот, во член 65 став 1 точка 2 под б), 
посебно е вреднувана и сложеноста на работите и 
работните задачи, Судот утврди дека на тој начин / 
доаѓа до двојно вреднување на стручната подготовка. 

Со оглед на тоа Судот утврди дека член 65 став 
1 точка 2 под а) не е во согласност со уставното 
начело на распределба според трудот и е во спротив-
ност' со член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 и 2 од ова одлука. 

У. бр. 276/85 
30 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

378. 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на 
член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 ма ј 
1986 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на одлуките бр. 02 17435 од 13 
септември 1983 година и бр. 02-21380 од 23 ноем-
ври 1984 година донесени од Работничкиот совет 
на Градежната работна организација Гранит" во 
Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Градежната работна организација 
„Гранит" во Скопје, на начин определен за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Би-
тола, поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на одлуките означени во точката 1 на 
оваа оттука, затоа што со нив Работничкиот совет 
на означената Работна организација ја утврдил од-
носно ја з а м р з н а л " воедноста на УСА доларот на 
100 и НО динари, за што нема основ во Уставот и 
Законот за здружениот труд. 

4. На седиштата Судот утврди дека со оспоре-
ните одДУКИ Работничкиот совет на Градежната ра-
ботна опганизатшја Гранит" во Скопје ја утврдид 
вредноста на бодот — долар за пресметување на 
личните доходи на работниците учесници во рабо-
тата на р^д дикцијата на објектот 207-Л во Ирак 
тео т/тчттог од 1пп односно 110 динари Инаку, ваквата 
т̂ прпттогт на бодот — додао е утвпдена за сите ра-
БПТТТТ/ГТШ од опганизаттиите на здружениот ТПУД тзо 
СФР7 кои заедно со работниците оц означената Ра-
ботна организација учествуваат во изведувањето на 
заедничкиот проект. 

Воедно, Судот утврди дека оспорените одлуки 
престанале да важат со донесување на нови одлуки, 
но од престанокот на нивното важење до поведува-
ње на постапката не поминало повеќе од една го-
дина, поради што, согласно член 419 став 2 од Ус-
тавот на СР Македонија, постојат процесни прет-
поставки за оценување на нивната уставност и за-
конитост. 

Исто така, Судот утврди дека поради позна-
тите движења на курсот на доларот, износот на до-
ларите утврдени како личен доход на работниците 
е трансформиран во број на бодови но со овие 
одлуки како што се гледа од нив, практично е ут-
врдена вредноста на бодот, а не вредноста односно 
курсот на УСА доларот. 

5. Според член 527 од Законот за здружениот 
труд, работничкиот совет на работната организација, 
меѓу другото, го донесува планот на работната ор-
ганизација, ја утврдува деловната политика и мер-
ките за нејзино спроведување и мерките за спрове-
дување на планот. 

Од изложеното, Судот утврди дека работнич-
киот совет на работната организација може да ја 
утврдува аконтативната вредност на бодот на ниво 
на работната организација, бидејќи тоа е еден од 
инструментите за остварување на заедничките инте-
реси на основните организации во работењето и ос-
тварувањето на планот. 

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

У. бр. 203/85 
7 ма ј 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

379. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 7 ма ј 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Ценовникот за услугите што ги 

пружа Правниот факултет во Скопје, донесен од 
Советот на Факултетот на седницата од 11 ноември 
1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и на Правниот факултет во Скопје на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 302/85 од 20 април 1986 година поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на Це-
новникот означен во точката 1 на оваа одлука. Пос-
тапката е поведена затоа што се постави прашањето 
за согласноста на означениот Ценовник со член 18 
став 1 од Уставот на СР Македонија и со членови-
те 181, 195 став 4 и 196 од Законот за насоченото 
образование („Службен весник на СРМ" бр. 16/85). 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ниот Правилник е утврдена висината на надоместо-
ците за: префрлување од I на II степен на студии; 
продолжување на студиите по завршен I степен; 
префрлање од други факултети на Правниот фа-
култет; префрлување од стара на нова наставна про-
грама,- префрлување од редовен за вонреден сту-
дент и обратно; испишување од факултет,- издавање 
на дупликат исписница; испишување и повторно вра-
ќање на Факултет: издавање на уверение и диплома; 
издавање на дупликат уверение — диплома; изда-
вање дупликат индекс,- уплата за испит за повтору-
вачите (редовни и вонредни); пријавување испит пос-
ле рокот; заверка на семестар и упис после ро-
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кот; повторен упис на година на редовни и вонред-
ни студенти; за промена на семинарска работа; за 
промена на група на колоквиум; за информативен 
прирачник; солидарна одговорност за направена 
штета и за комисиски испит (по четврти пат). 

Понатаму, Судот утврди дека врз основа на член 
196 од Законот за насоченото образование, Републич-
ката заедница на насоченото образование на 19 де-
кември 1985 година донела Одлука со која ја опре-
делила висината на надоместоците на услугите што 
организациите на здружениот труд од високото об-
разование можат да ги наплатуваат од непосредни-
от корисник. Така, за регистрирање на студиска го-
дина по втор и повеќе пати од корисникот можат 
да се наплатат 2500 динари, за полагање на испит 
повеќе од 3 пати на факултети 170 динари и за по-
лагање на испит повеќе од три пати на виша шко-
ла 130 динари. 

5. Според член 215 став 2 од Уставот на СР Ма-
кедонија, материјални и други услови за основање 
и работа на училишта и другите установи за обра-
зование на граѓаните и за унапредување на нивната 
дејност врз начелото на заемност и солидарност 
обезбедуваат работните луѓе, организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници и општините и Републиката, во самоуправ-
ни интересни заедници во согласност со Закон. Спо-
ред став 3, пак, на истиот член од Уставот граѓаните 
имаат право, под еднакви услови утврдени со Закон, 
да стекнуваат знаење и стручна спрема на сите сте-
пени на образование, во сите видови училишта и во 
други установи за образование. 

Согласно член 18 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија работниците во ООЗТ што вршат дејности 
од областа на образованието, науката, културата, 
физичката култура, здравството, социјалната зашти-
та и другите општествени дејности стекнуваат доход 
со слободна размена на својот труд и со трудот на 
работните луѓе чии потреби и интереси ги задоволу-
ваат преку нивните организации на здружениот труд 
и самоуправните интересни заедници односно во рам-
ките на самоуправните интересни заедници. 

Во член 181 од Законот за насоченото образован 
ние („Службен весник на СРМ" бр. 16/85), е пред-
видено работниците во организациите на насочено-
то образование доходот на основната организација 
со слободна размена на трудот да го стекнуваат врз 
основа на самоуправно договорениот надоместок (пе-
на на услугата) и тоа- од вкупниот приход што ќе 
го оствари организацијата со слободна размена на 
трудот во непосредни односи со други организа-
ции на здружениот труд и други самоуправни орга-
низации и 'заедници; од вкупниот приход што ќе го 
оствари организацијата со слободна размена на тру-
дот во рамките и преку Заедницата на насоченото 
образование; од учеството во заедничиот приход врз 
основа на здружувањето на трудот и средствата со 
работниците во организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници зара-
ди заедничко организирање и вршење на воспитно-
образовната дејност и вкупниот приход остварен со 
вршење на услуги и продажба на производи и по 
други основи во согласност со Законот. 

Според член 195 став 4 од истиот Закон, пак, 
организацијата на насоченото образование нема пра-
во да стекнува доход по повеќе основи за мега 
дејност, услуга и програма Спирел член 196 од За-
конот, граѓаните своите потреби и интереси во об-
ласта на насоченото образование можат дз ги за-
доволуваат во непосредни односи со организациите 
за насоченото образование поп успори што ги утвр-
дува заедницата за насочено образование во кота е 
пружена организацијата за ^опиеното образование. 

Оп о з н а ^ р и и т е з а к о ч а м т п е п б и п о е н а д е г ^ а 
материјалните и другите потреби и и н т р и г и тта 

насоченото образование врз начелото на заемност 
и солидарност се обезбедуваат со слободна размена 
на трудот во непосредни односи со други основни 
организации и самоуправни организации и заедни-

ци, со слободна размена на трудот во рамките на 
самоуправната интересна заедница односно преку 
придонеси врз основа на здружување на трудот и 
средствата со други организации на здружениот 
труд и други самоуправни организации и заедници, 
со вршење на услуги и продажба на производи и 
врз основа на други услови утврдени со Закон. 

Со оглед на тоа што, со оспорениот Ценовник 
Советот на Правниот факултет во Скопје утврдил 
услови односно висина на надоместоците за своите 
услуги на граѓаните, Судот утврди дека тој не е 
во согласност со означените уставни и законски од-
редби. Ова од причини што, организациите на здру-
жениот труд од областа на насоченото образование 
немаат законски основ да ги. утврдуваат условите, 
односно да ја утврдуваат висината на надоместоци-

т е на своите услуги затоа што тие услови и висина-
та на услугите е предвидено со свој акт да ги ут-
врдува Заедницата за насочено образование 

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

У. бр. 302/85 
7 мај 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, е. р. 

380. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 
април 1986 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 45 и 51 од Пра-

вилникот за организација и систематизација не ра-
ботите и работните задачи, донесен од работниците 
во Основната организација на здружениот труд Еко-
номски факултет во Скопје со референдум одржан 
на 7 јуни 1984 година, во делот во кој како посебен 
услов е предвидена морално-политичката подобност 
на кандидатот. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здружениот 
труд Економски факултет во Скопје, на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр 11/86 од 5 март 1986 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на членовите 
45 и 51 од Правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се 
постави прашањето за согласноста на означените од-
редби со Уставот и законот. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ните членови 45 и 51 од означениот Правилник, ме-
ѓу другите критериуми за избор на извршители на 
работи и работни задачи наставници и научни и 
стручни соработници на Факултетот е предвидена и 
морално-политичката подобност на кандидатот. 

5. Уставот на СР Македонија гарантирајќи го 
правото на работа, како едно од основните уставни 
права на човекот и граѓанинот во член 210 став 3 
утврдува дека на секој граѓанин под еднакви усло-
ви му се достапни секое работно место и функција 
во општеството. Во член 167 од Законот за здруже-
ниот труд е предвидено дека секој може слободно, 
рамноправно и под еднакви услови, на начин утвр-
ден со законот и со самоуправниот општ акт, да 
заснова работен однос со работниците во основната 
организација Понатаму, според член 168 од овој за-
кон; работен однос може да заснова секој кој ги ис-
полнува условите што работниците во основната ор-
ганизација ќе ги утврдат според потребите на про-
цесот на трудот, условите на трудот и работите и 
работните задачи во таа организација ,во согласност, 
со самоуправниот општ акт и со законот. 
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Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека предвидувањето посебни услови за вр-
шење работи и работни задачи е самоуправно право 
на работниците во организациите на здружениот 
труд, но при нивното предвидување работниците тре-
ба да поаѓаат од природата и карактерот на работи-
те и работните задачи, на што упатува и член 179 од 
Законот за здружениот труд. Со оглед на тоа што 
морално-политичката подобност не е услов кој про-
излегува од природата и карактерот на работите и 
работните задачи, Судот смета дека предвидувањето 
на овој услов нема основ во Уставот и законот, ос-
вен за избор на судии. Кога е во прашање, пак, име-
нување на работоводен орган, согласно член 511 од 
Законот за здружениот труд, достапноста на тоа ра-
ботно место е законски ограничена на одредено вре-
ме само за лица кои се осудени на безусловна казна 
затвор за кривично дело против основите на соција-
листичкото општествено уредување и безбедноста на 
земјата и други кривични дела определени со овој 
Закон. 

Со оглед на изнесеното. Судот утврди дека озна-
чените одредби од Правилникот не се во согласност 
со уставното начело за достапноста на секое работно 
место и функција во општеството на секој граѓа-
нин под еднакви услови и дека се во спротивност 
со означените одредби од Законот за здружениот 
труд. 

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

У. бо. 11/86 
23 април 1086 година 

Скопје 
Претседател 

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

381. 
Уставниот суд на Маке дони ј*а, врз основа на 

член 90 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите отгдуки. на седницата одржана на 53 
април 1Р«6 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СК УГИНУВА член 35 точка ..Б" од Правил-
никот за решавање на станбените потреби на ра-
ботниците во Здравствената станица во ..Вевчани" во 
состав на Медицинскиот центар во Струга, донесен 
со референдум одржан на 12 ОКТОМВРИ 1 9 8 4 година. 

9 СЕ Опкт/ГВА предлогот на Основниот СУД на 
а пружениот ТРУД. во Битола за поведување постапка 
за онрнупдње уставноста и законитоста на иден 15 
од Правилникот означен во точката 1 од оваа од-
лука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „ Службен вес-
ник на СРМ" и во означената Здравствена станица 
на начин предвиден за објавување на самоуправни-
те општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Бито-
ла. со предлог поднесен до Уставниот суд на Маке-
донија. поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на членовите 15 и 35 од Правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука. Спооед наво-
дите во предлогот во член 15 е определено кога се 
смета дека работникот го има решено станбеното 
платнана, ПРИ.што е предвидено дека работник кој 
има стан или станбена зграда, куќа за одмор или 
викен дина на територијата на СФРТ и работник кој 
жмр^е кај своите родители и КОРИСТИ повеќе од 
90д/г2 допиен а површина по член од семејството го 
мма патено станбеното прашање. Со оваа одредба. 
спопрт1 предлогот, се ставаат во нерамноправна по-
ложба кандидатите кои имаат несоодветен стан и 

од правото за добивање на стан се исклучуваат ли-
цата што живеат ка ј своите родители, со што се 
повредува уставното начело на еднаквост. Член 35, 
пак, се оспорува затоа што со него несразмерно е 
фаворизира^ работниот стаж од повеќе години, со 
што овој основ има доминантно влијание во однос 
на другите основи. Понатаму, во предлогот се наве-
дува дека работниот стаж за секоја година треба да 
биде вреднуван со ист број бодови за да не дојде 
до привилегија на работници кои имаат работен стаж 
над 15 години во однос на работници со стаж до 15 
години. 

5. Судот, на седницата утврди дека во оспорени-
от член 35 под точка „Б" од Правилникот, е пред-
видено за работен стаж од 1—3 години да се доби-
ваат 4 бода годишно, од 4—-6 5 бода, од 7—9 6 бода, 
од 10—12 7 бода, од 13-15 8 бода и преку 15 години 
работен стаж 10 бода годишно. 

Исто така, Судот утврди дека по другите осно-
ви можат најмногу да се добијат 100 бода за стан-
бена состојба, 60 бода за станбена пренаселеност, 
20 бода за здравствена состојба и инвалидност, 50 
бода за семејна состојба, 30 бода за учество во 
НОВ и 30 бода по основ на материјалната положба. 
Од изнесеното произлегува дека во оспорениот Пра-
вилник работниот стаж има доминантно влијание 
при утврдувањето редот на првенство за добивање 
на стан. * 

Согласно член 42 од Законот за станбени односи 
и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, 
самоуправно право е на работниците во основната 
организација со референдум да ги утврдат основите 
и мерилата за распределба на средствата за заед-
ничка потрошувачка, односно за утврдување редот 
на првенство за добивање на користење стан во опш-
тествена сопственост. 

Судот смета дека како примарни основи според 
кои ќе се определува редот на првенство за реша-
вање на станбените прашања на работниците треба 
да се утврди станбената состојба, придонесот во 
работата, работниот стаж и други социјално — еко-
номски основи. Притоа, врз основа на утврдените 
основи треба да се обезбеди стан да добијат работ-
ници кои се најмалку станбено обезбедени, со нај-
долг работен стаж и најголем придонес во рабо-
тата. 

Меѓутоа, работниот стаж не би требало да има 
доминантно влијание при распределбата на станови и 
со тоа да се обезвреднуваат станбената состојба и 
работниот придонес на работникот. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај ра-
ботниот стаж има доминантно влијание, Судот ут-
врди дека со член 35 од оспорениот Правилник се 
повредува уставното начело на заемност и солидар-
ност кое треба да има примарно влијание при рас-
пределбата на средствата за заедничка потрошувачка. 

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 15 е 
предвидено дека станбеното прашање му е решено 
на работник кој има стан или станбена зграда, ку-
ќа за одмор или викендичка на територијата на 
СФРЈ, работник кој живее во заедница со родители-
те и има оптимални услови за живеење по 22м2 ко-
рисна површина по член на семејството и работник 
кој има стан во општествена сопственост. 

Согласно член 214 од Уставот на СР Македонија, 
загарантирано му е на граѓанинот да стекнува ста-
нарско право на стан во општествена сопственост, 
со кое му се обезбедува, под услови определени со 
закон, трајно да користи стан во општествена соп-
ственост заради задоволување на личните и семејни-
те станбени потреби. Становите и средствата за стан-
бена изградба работниците, по правило ги обезбе-
дуваат од доходот што е распореден за заедничка 
потрошувачка, поради што право да учествуваат во 
распределбата на овие средства имаат сите работ-
ници, затоа што, согласно член 19 став 1 од Уставот 
на СР Македонија доходот е резултат на заеднич-
киот труд на сите работници во основната организа-
ција. 
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Согласно член 42 став 1 од Законот за станбе-
ни односи, и член 463 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната организација со ре-
ферендум ги утврдуваат начинот, условите и редот 
на првенство по кој ќе се даваат становите на ко-
ристење, односно основите и мерилата за распредел 
ба на средствата за станбена изградба. При опре-
делувањето на основите и мерилата за утврдување 
редот на првенство за добивање на стан, работниците 
треба да поаѓаат од станбените, семејните и економ-
ските прилики на работникот. 

Со оспорениот член 15 од означениот Правилник, 
одделни работници не се исклучени од правото да 
учествуваат во распределбата на станови, туку со 
оваа одредба всушност се оневозможува доделува-
ње на стан на користење на оние работници на кои 
им е решено станбеното прашање. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 
15 не е во несогласност со Уставот и законот и прет-
ставува израз на самоуправното право на работни-
ците да ги утврдат основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за станбена изградба. 

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

У. бр. 61/86 
23 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

382. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната расправа на седницата 
одржана на 16 април 1986 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 25 од Правилникот за ра-

ботни односи на работниците во Работната заедница 
на Републичкиот секретаријат за народна одбрана 
во Скопје, донесен на собир на работници на 3. јуни 
1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната заедница на Републич-
киот секретаријат за народна одбрана во Скопје, на 
начин определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија, со предлог поднесен до Уставниот суд на Ма-
кедонија, поведе постапка за оценување законитоста 
на член 25 од Правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспо-
рениот член не е во согласност со член 356 од За-
конот за општонародна одбрана, затоа што со него 
се овозможува двојно вреднување на трудот на опре-
делени работници по ист основ. Имено, во член 
356 од Законот е предвидено дека на определени 
работници, поради природата и карактерот на ра-
ботите и задачите што ги вршат, посебните должнос-
ти и одговорности утврдени со овој Закон, како и 
поради вршењето на работа подолга од 42 часа во 
неделата, им се утврдува зголемен личен доход за 
20% во однос на другите работници со ист степен 
на стручна подготовка. Работните места на кои ра-
ботат означените работници ги утврдува Извршниот 
совет на Собоането на СР Македонија. 

Во поелдогот се смета лека оспорената одред-
ба се однесува на сите работници, вклучувајќи ги 
и оние од чден зчв од Законот, па со тоа се овоз-
можува на. тие работници покрај згодемениот личен 
доход од 20% и заради работа подолга од 42 часа. 
по истиот основ уште еднаш, по основи и мерила, 
да им се зголемува личниот доход. 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ниот член 25 од Правилникот е предвидено работ-
никот на кој му е наредена работа подолга од 42 

часа во неделата според овој Правилник, да има 
право на зголемена, аконтација на личниот доход 
согласно Правилникот за основите и мерилата за 
распределување на доходот и за распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошувач-
ка на работниците, или право на соодветен број сло-
бодни саати, односно денови, на негово барање, ви 
согласност со потребите на работата. 

5. Според член 34 од Законот за работните од-
носи и член 246 од Законот за државната управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/80), кој се приме-
нува и на работните односи на работниците во Ра-
ботната заедница на органите на управата, работ-
ното време подолго од 42 часа во неделата во смис-
ла на овој закон се смета како посебен услов на 
трудот при утврдувањето на личниот доход на ра-
ботниците. 

Според член 356 став 1 од Законот за општо-
народна одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 26/ 
84), на работниците, работниците со посебни овлас-
тувања и одговорности, раководните работници и 
функционерите во органите на управата за народна 
одбрана поради природата и карактерот на работи-
те и работните задачи што ги вршат, посебните 
должности и одговорности утврдени со овој закон, 
како и поради вршењето на работа подолга од 42 
часа во неделата, работа ноќе, дежурства, вежби, 
смотри, обучување и проверка на подготовките за 
општонародна одбрана (посебни услови за работа) 
се утврдува зголемен личен доход за 20% во однос 
на личниот доход на работниците со ист степен на 
стручна подготовка во органите на управата. Работ-
ните места на кои работниците од став 1 имаат пра-
во на зголемен личен доход, според став 2, ги ут-
врдува Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија. Според член 354 од Законот, пак, за слу-
чаи на работа подолга од 42 часа во неделата со 
самоуправен општ акт на органот на управата за на-
родна одбрана се утврдуваат мерилата за определу-
вање на зголемена аконтација на личен доход на 
работниците што не се опфатени со член 356 на 
овој Закон. 

Разгледувајќи ја оспорената одредба од Правил-
никот во однос на означените членови од Законот, 
Судот утврди дека таа не е во согласност со нив, 
затоа што со неа на општ начин се конституира пра-
во на зголемен личен доход за работа подолга од 
42 часа во неделата за сите работници, што зна-
чи и за работниците за кои такво право е предви-
дено во член 356 од Законот 

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

У. бр. 251/85 
16 април 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

383. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите ОДЛУКИ, 
на седницата одржана на 23 април 1986 година' до-
несе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот на Четвртата месна 

заедница „Чифлик" во Струмица за оценување за-
конитоста на Одлуката бр. 02-902/1 за донесување 
план за реализација на блок 18 во Струмица доне-

" н о е ^ р и ^ г о ^ и н а 3 Н а С е Д Н И Ц а т а 

ник 2на°ВСР^Д Л
и

У Кво ^ С л ^ 6 ^ " В ° " С Л У Ж 6 ^ Н в е с -
Струмица". ' ^ л у ж о е н г л а С 1 » « на општина 



Стр. 650 — Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК Н А СРМ 30 јуни 1936 

3. Четвртата месна заедница „Чифлик" во Стру-
мица на Уставниот суд на Македонија му поднесе 
предлог за оценување уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според 
наводите во предлогот оспорената Одлука не била 
донесена во согласност со законските прописи за-
тоа што Нацрт-планот за реализација на блок 18 
кој бил ставен на јавен увид и јавна расправа отка-
ко бил усвоен во II верзија од непознати причини 
во него биле внесени суштествени измени за кои 
било потребно повторно да се организира јавен 
увид и јавна расправа. 

3. На седницата Судот утврди дека Собранието 
на општина Струмица на седницата од 17 октомври 
1984 година, донело решение бр. 02-617/1 со кое На-
црт-планот за реализација на блок 18 се егава на 
јавен увид и јавна расправа до 15 ноември 1984 го-
дина. Врз основа на означеното решение во просто-
риите на IV Месна заедница од 6 ноември до 17 
ноември 1984 година Нацрт-планот бил ставен на 
јавен увид, а на 27 ноември била одржана јавна 
расправа. Понатаму, Судот утврди дека Извршниот 
совет на седницата одржана на 14 март 1985 годи-
на, го разгледал Планот за реализација и врз ос-
нова на извештајот и стручната оценка на Одборот 
за урбанизам и образложението на изготвувачот, до-
нел заклучок да се врати означениот план на повтор-
на доизработка во смисла на некои забелешки даде-
ни од граѓаните на јавната расправа. Исто така, Су-
дот утврди дека на седницата од 4 октомври 1985 
година Соборот на месните заедници на Собранието 
на општина Струмица било дадено образложение 
зошто одредени забелешки изнесени на јавната рас-
права од граѓаните не биле внесени во Нацрт-планрт 
за реализација на блок 18. 

4. Во член 31 став 4 од Законот за системот 
на просторното и урбанистичкото планирање („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/85), е предвидено прос-
торните и урбанистичките планови во фазата на 
нацрт задолжително да се стават на јавен увид 
и јавна расправа. Според член 33 став 1 од ис-
тиот Закон, пак, собранието на општината ги раз-
гледува мислењата и забелешките од јавниот увид 
и јавната расправа по нацртот на планот и за ^ п р и -
фатените забелешки дава образложение. 

Со оглед на тоа што оспорената Одлука била 
ставена на јавен увид и јавна расправа како и со ог-
лед на тоа што за ^ п р и ф а т е н и т е забелешки било 
дадено образложение, Судот утврди дека таа не е 
во несогласност со член 31 став 4 и член 3^ стап 
1 од Законот за системот на просторното и урбанис-
тичкото планирање. 

У. бр 289/35 
23 април 1^86 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е о 
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384. 

ВРЗ основа на член 9 од Законот за Републич-
киот Фонд за кредитирање на побрзиот развиток 
на стопански недоволни развиените краишта (..Служ-
бен весник на СРМ" бр 48 / 7 4 ) и член 17 од Општес-
твениот договор ^а поттикнување и остварување н.о 
побрз разбој на и**погодно различните краишта м чо 
у с л о в и т е V к -ритепиумите за употпебата н^ еп**детиш-
та ОД Репубттчггк-т/гот гНонд кпр ТТТ/ТТТ/Гппнј'3 на побр-
зиот развиток на стопан ски н^до^оттно пча^ирчи^ 
краишта о-. периодот 1986—1роп типтоп Упо^чнчот 

одбор на Фондот, на седницата одржана на 13. VI. 
1986 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ 
И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
НО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ШТО ЌЕ СЕ ФОРМИ-
РААТ НА КРЕДИТНА ОСНОВА ВО ПЕРИОДОТ 1986 

—1990 ГОДИНА 

Член 1 

Средствата на Републичкиот фонд за кредити-
рање на побрзиот развиток на стопански недоволно 
развиените краишта (во натамошниот текст: Репуб-
личкиот фонд) што ќе се формираат преку издво-
јување на дел од задолжителниот заем на општестве-
ното стопанство на Републиката и од делот на при-
ливот на средствата од Фондот на Федерацијата што 
ќе се формираат врз основа на задолжителен заем 
во периодот 1986—1990 година, ќе се употребат за 
кредитирање на одобрените зафати од порано, за 
нови инвестициони програми и за подобрување на 
обезбедувањето со трајни обртни средства на органи-
зациите на здружен труд. -

Од средствата на Републичкиот фонд 80% ќе се 
употребат за инвестициони вложувања во основни 
средства, а 20% за трајни обртни средства. 

Член 2 

Средствата на Републичкиот фонд ќе можат да 
се користат и за учество во кредитирањето на зго-
лемените вредности на веќе одобрените зафати само 
кога тие настанале заради измиена на цените на ин-
вестиционата опрема и кога објектите не можеле да 
бидат завршени во договорените рокови поради об-
јективни причини во одлагањето на траншите за 
користење на веќе одобрените кредити 

Оправданоста на зголемените вредности на ин-
вестициите заеднички ја утврдуваат банката преку 
која е заокружена финансиската конструкција, Ко-
мисијата за иницирање и следење на развојни про-
грами при Управниот одбор на Фондот и инвести-
торот, а кредитите од средствата на Републичкиот 
фонд можат да се одобрат само до висината на ут-
врденото учество со член 27, 28 и 29 од Општестве-
ниот договор за поттикнување и остварување на по-
брз развој на недоволно развиените краишта и за 
условите и критериумите за употреба на средства-
та од Републичкиот фонд за периодот од 1986 до 
1990 година (во натамошниот текст: Општествен до-
говор) 

Член 3 
При насочувањето на кредитните средства од Ре-

публичкиот фонд, банките преку кои се остваруваат 
инвестиционите зафати ќе се грижат да остварат 
структура која ќе ги изразува приоритетите утвр-
дени со Општествениот план на СРМ за периодот од 
1986 до 1990 година и со член 14 од Општествениот 
договор 

Член 4 
Банките учесници преку кои ќе се заокружуваат 

финансиските конструкции на инвестиционите зафа-
ти ќе одобруваат средства од Републичкиот фонд 
најмногу до висина на учеството утврдено со член 
27, 28 и 29 од Општествениот договор. 

За инвестиционите програми за кои ќе може 
да се обезбеди релативно повисоко учество на сред-
ства од други извори (странски кредити учество од 
основните банки и ел.) како и за организациите ^ на 
здружен труд кои остваруваат релативно повисока 
акумулација банките-учеснипи сразмерно на тоа ќе 
го намалат учеството на средствата од Републичкиот 
фонд. \ 

Смалувањето на учеството од претходниот став 
&е биде сразмерно на намаленото учество од сред-
ствата на Фондот на Федерацијата. 
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Член 5 

Кредитите од средствата1 на Републичкиот фонд 
ќе се одобруваат под следните услови: 

Член 6 
На кредитите од средствата на Републичкиот 

фонд што се одобрени до крајот на 1985 година, за 
делот што ќе се користи во 1986 година и наредни-
те години се задржуваат роковите за отплата и ка-
матните стапки какви што се определени при одо-
брувањето. 

Член 7 
Одлуките за одобрување на кредити за нови ин-

вестициони вложувања од средствата на Републичкиот 
фонд ги донесуваат банките-учесници на Општес-
твениот договор во согласност со одредбите од член 
21, 22 и 23 од Општествениот договор. 

Член 8 
Работите во врска со користењето и отплатата 

на кредитите од средствата на Републичкиот фонд 
ќе ги врши банката што ќе ја овласти Управниот 
одбор на Фондот на начинот кој ќе биде регулиран 
со посебен договор меѓу овластената банка и Ре-
публичкиот фонд. 

Член 9 
Барањата за кредитите за нови инвестициони 

вложувања ќе се доставуваат до основните банки-
учесници на Општествениот договор кои со свое ми-
слење, одлуки за прифаќање на намераваните инвес-
тиции и комплетно кредитно барање ќе ги достават 
до овластената банка. 

Овластената банка месечно го известува Фондот 
за поднесените кредитни барања и му доставува пре-
длог-одлуки за одобрување на наменски кредит на 
основните банки. 

Најдоцна во рок од два месеци од одобрување-
то на наменскиот кредит, банките ќе склучат соод-
ветен договор со крајниот корисник. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1. I. 
1986 година. 

Бр 02—177 
17 јуни 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на Фондот, 
Саве Гаџовски е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

249. 
Врз основа на член 21 од Општествениот дого-

вор за заедничките основи и мерила во самоуправ-
ното уредување на односите во стекнувањето и рас-
поне дуваното на доходот и чистиот доход и распре-
делбата на средствата за лични доходи во СРМ 
(..Службен весник на ГРМ" бо ?8 од 193^ гонича), 
Координаттиониот олбор за следење на спроведува-
њето на Општествениот договор 

О Б Ј А В У В А 
ЈА* М*7ТТМ И ДОТТПТТТТР,НТ/ГТА НА 1?.ттр,м*ттт/ггт7 
ОК ТА ВРНИ ВО и м е н и к НА СРМ" БР. 

17/86 ГОДИНА 

1. Точката 3 се менува и гласи- „Планинскиот 
голитттен износ на бруто личниот доход по работник 
изнесува 1 ОРО 91 ^ динари и ќе го применуваат ООЗТ 
и РЗ од стопанството и од ^Стопанските дејности" 

2. Во точката 4 се додава нов став со следната 
содржина „просечната стапка на акумулација, до-
колку е тоа поповолно за ОЗТ, може да изнесува 

2,6%. сметано без билансните позиции- амортизација 
над стапките пропишани со .Републички закон (АОП 
021). каматите за кредити на обртни средства и ка-
матите за кредити за основни средства (АОП 032 и 
110)" 

Ова дополнување се однесува и на точките 6 и 8. 
3 Во смисла на дополненијата од точката 4. ал-

тернативните просечни стапки на акумулација за 
сродните дејности изнесуваат • 

Сродна дејност А/С во % 
01^1 ггппизиолство на градежни материјали 2.1% 
01?? ПРОИЗВОДСТВО на режана граѓа и плочи 1,5% 
0123 ПРОИЗВОДСТВО на финални производи од 

ДРВО 0 . 4 % 

0201 Земјоделско производство 0.9% 
ОРО? Земјоделски услуги 2.1% 
ороз Рибарство 14,4% 
0300 Шумарство 2,2% 
0400 Водостопанство 0,2% 
0501 Високпгоалба ' 1,2% 
о^оз Нискоградба и хидооградба 0,Ѕ% 
0503 И н с т а л а т е р у ! и завршни работи 4,3% 
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0605 Друмски сообраќај 0,8% 
0801 Угостителство ' 1,7% 
0802 Туристичко посредување 1,4% 
0902 Лични услуги 3,6% 
1001 Уредување на населби и простории 0,5% 
1002 Станбена дејност 1,0% 
1003 Комунална дејност 0,7% 

4. Точката 7 се брише. (Ова значи дека членот 
18 од Општествениот договор ќе се применува) 

За пресметување на споредбениот доход од чле-
нот 18 на Општествениот договор се применуваат 
следните елементи: 

— бруто личен доход по работник од точката 1 
на овие измени и дополнувања; 

— коефициентот на акумулацијата со договорни-
те обврски на стопанството на СРМ во однос на про-
сечно користените деловни средства во стопанството 
на Републиката изнесува 0,133. 

5. Обрасците ПС-1 и ПС-2 ќе се пополнуваат и 
поднесуваат со периодичните пресметки и завршна-
та сметка се до изготвувањето на единствената ме-
тодологија за следење на спроведувањето на Опш-
тествениот договор и самоуправните спогодби што 
треба да ја утврди Координациониот одбор за сле-
дење на Општествениот договор за доходот на 
СФРЈ. 

При пополнувањето на образецот ПС-2 да се 
користат коефициентите за сложеноста на трудот 
од точката 1 на Објавата. 

Обрасците ПС-1 и ПС-2 ги поднесуваат сите ко-
рисници на општествените средства. 

6. Организации на здружениот труд од одделни 
дејности во кои се веќе потпишани самоуправните 
спогодби за заедничките основи и мерила и кои ги 
имаат усогласено самоуправните општи акти ќе ги 
применуваат утврдените основи и мерила во уреду-
вањето на односите во распоредувањето на чистиот 
доход и распределбата на средствата за лични до-
ходи. 

За организациите на здружениот труд кои до 
поднесувањето на периодичните пресметки за пе-
риодот 1. I.—30. VI. 1986 година не ќе можат да ги 
завршат активностите околу усогласувањето на са-
моуправните општи акти за уредување на односите 
во распределбата, органите на групациите да обез-
бедат распоредувањето на чистиот доход да го вр 
шат според елементите од Објавата и според овие 
измени и дополнувања. 

Бр. 09-562 
23 јуни 1986 година 

Скопје Претседател на 
. Координациониот одбор, 
Мемед Нуре диноски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ' 

250. 
Врз основа на член 51 од Статутот на Републич-

ката самоуправна интересна заедница за социјална 
заштита — Скопје, Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална заштита 
— Скопје, на седницата одржана на 29. IV. 1986 го-
дина донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ПРЕТ-
СЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ 

1. Марика Карагонова, делегат од Сојузот за 
борба против алкохолизмот, наркоманијата и нико-
тинизмот на СРМ 

се избира 

за претседател на Собранието на Републичката 
самоуправна заедница за социјална заштита — Скоп-
је со мандат од 2 години. 

2. Душанка Стровјанова, делегат од Собранието 
на општинската СИЗ за социјална заштита — Ти-
тов Велес 

се избира 

за заменик претседател на Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита —- Скопје со мандат од 2 години 

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

Бр. 08—165/1 
29. април 1986 година 

Скопје 
Претседавач 

Аница Божиновска, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА — 
ВАЛАНДОВО 

251. 
Врз основа на член 50 и 51 од Статутот на Са-

моуправната интересна заедница за противпожарна 
заштита на општина Валандово, Собранието на заед-
ницата на Конференцијата одржана на 14. V. 1986 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ СТАПКИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА 

ВАЛАНДОВО ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдуваат стапките за финансирање на опш-

тинската Самоуправна интересна заедница за против-
пожарна заштита Валандово и тоа: 

1. од личен доход за вршење на земјоделска 
дејност на подрачјето на општината Валандово со 
стапка од 0,10%; . 

2. од личен доход за вршење на стопанска и 
нестопанска дејност, занаетчиска дејност, по стапка 
од 10%; 

3. од доходот на основните организации на здру-
жен труд од областа на стопанството, по стапка од 
0,50%; 

4. од бруто личните доходи на организациите 
од областа на нестопанството, по стапка од 0,60%; 

5. од бруто личните доходи на вработените чие 
седиште на организацијата е надвор од општината 
Валандово, а остваруваат доход во општината Ва-
ландово, по стапка од 0,60%. 

Член 2, 
Приходите од член 1 точка 1 и 2 ќе ги напла-

тува Управата за приходи при Собранието на опш-
тината Валандово преку пореската политика спрема 
предвидените стапки. 

Приходите од член 1 точка 3 на оваа одлука 
ќе ги уплаќаат организациите на здружениот труд 
од областа на стопанството при предавањето на пе-
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риодичните и завршните пресметки, а ќе вршат акон-
тативно плаќање месечно при подигање на личните 
доходи на вработените. 

Приходите од член 1 точка 4 и 5 од оваа од-
лука ќе ги уплаќаат организациите на здружен труд 
од областа на нестопанството при подигањето на 
личните доходи за исплата на своите работници. 

Член 3 
Уплатата ќе се врши во полза на жиро-смегка 

41300-843-031-1791, Општинска самоуправна интересна 
заедница за противпожарна заштита Валандово. 

Член 4 
Одлуката за донесување на стапките за финан-

сирање на заедницата ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ". 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1. I 1986 
година. 

Бр. 35/2 
12 мај 1986 година 

Валандово 
Претседател, 

Ацо Донев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
КОЧАНИ 

252. 
Врз основа на член 101 и 103 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/83), а во врска со член 168 точка 15 од Ста-
тутот на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани 
(„Службен гласник на општина Кочани" бр. 1/85), 
Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Ко-
чани, на седницата одржана на 22. V. 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за прес-

метување и плаќање на придонес за здравствена заш-
тита на лицата вработени кај приватни работодав-
ци на подрачјето на Општинската СИЗ за здрав-
ствена заштита — Кочани, а за кои со Законот за 
здравствената заштита не се утврдени основици. 

Член 2 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

нес за здравствена заштита и за утврдување на пра-
вата од здравствена заштита на лицата вработени 
кај приватни работодавци претставува договорениот 
нето личен доход помеѓу приватниот работодавец и 
работникот, кој што не може да биде помал од: 

— за неквалификувани работници и домашните 
помошнички- 20.000 дин. 

— за полуквалификувани работници 25.000 „ 
— за квалификуваните работници 30.000 „ 
— за висококвалификувани работници 35.000 „ 
— за работници со висока стручна 

спрема 40.000 „ 
Основиците се утврдени во нето износ. 
Доколку во текот на годината износите предви-

дени во претходниот став останат под износот на 
гарантираниот личен доход, за основица се зема га-
рантираниот личен доход во СРМ. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година и 
истата ќе биде објавена во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 0203-381 
22 мај 1986 година 

Кочани 
Претседател, 

СИТНОВСШЈ Благој, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА 

253. 
Врз основа на член 7 од Законот за Самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 9/70) и член 586 од Законот за 
здружениот труд, член 37 точка 9 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на културата на 
општината Струмица, Собранието на Општинската 
СИЗ за култура — Струмица, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШ-
ТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1986 

ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на ОЗТ и од личниот доход 
од работен однос во стопанството и нестопанската 
дејност, како и од личен доход од вршење на зем-
јоделска, стопанска и нестопанска дејност, со кои се 
обезбедуваат средства за финансирање на Општин-
ската СИЗ за културата — Струмица во 1986 го-
дина. 

Член 2 
Во 1986 година се утврдуваат следните стапки 

на придонесите за финансирање на Општинската 
СИЗ за култура — Струмица. 

1. приходи од придон. од доходот на ОЗТ 0,68%; 
2. приходи од придон. од л. доход од стопан-

ството 0,40%, 
3. приходи од л. доход од нестопанството 0,53%; 
4. приходи од л. доход од земјод. дејност 4,7%; 
5. приходи од л. доход од самостојно вршење 

стопан, и нестопанска дејност 1,33%; 
Согласно Резолуцијата за општествено-економски-

от развој, 'организациите на здружен труд од сред-
ното насочено образование, од основното образова-
ние и од социјалната заштита ќе плаќаат придоне-
си и даноци од личен доход во износ од 50%, а ор-
ганизациите од високото образование и општестве-
ната заштита на децата, во висина од 70% од опш-
тата С1апка што ќе ј'а плаќаат организациите нл 
здружен труд и другите корисници на општествен I 
средства, освен за придонесите за пензиско и инва-
лидско осигурување и за здравствено осигурување, 
додека ОЗТ од областа на културата целосно се ос-
лободуваат од плаќање придонеси и даноци од лич-
ните доходи. 

Член 3 
Обврзници на придонесот за култура се орга-

низациите на здружен труд, а основица за пресме-
тување и плаќање на придонесот е доходот на ОЗТ. 

Член 4 
Обврзници на придонесот за култура се работ-

ниците што остваруваат личен доход од стопанство-
то и нестопанството, а основица за плаќање на при-
донесот претставуваат сите примања на работници-
те, освен работниците во областа на културата кои 
се ослободени ед плаќање, како и од високото обра-
зование и социјалната заштита кои плаќаат во на-
мален износ. 
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Член 5 

Обврзници на придонесот за култура се и ра-
ботниците што вршат самостојна земјоделска, сто-
панска и нестопанска дејност, а основица за пресме-
тување и плаќање на придонесот е основицата на 
која се плаќа данок според Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 6 
Даночните ослободувања и олеснувања кои ги 

пропишува Општината за придонесот за земјоделска 
дејност ќе се однесуваат и за придонесот за СИ_ 
за култура — Струмица. 

Член 7 
Утврдувањето и наплатата на придонесот за кул-

тура од личен доход и од доводот од член 2 на 
оваа одлука, го врши Органот за приходи на Опш-
тината и Службата за општествено книговодство во 
Струмица, во роковите и на начин пропишан со За-
конот за даноците на граѓаните. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето а ќе се применува од 1. I. 1986 година. 

Член 9 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-

нува да важи Одлуката бр. 03-21/2 од 18. III. 1986 
година, на Собранието на СИЗ за култура — Стру-
мица. 

Бр. 03-21/3 
25 април 1986 година 

Струмица 
Претседател, 

Лена Трајкова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — СТРУМИЦА 

254. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработу-

вање и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 13/78) и член 13 
став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вра-
ботување — Струмица, а во согласност на Соборот 
на здружениот труд на Собранието на општината — 
Струмица, Собранието на Заедницата за вработува-
ње — Струмица, на седницата одржана на 11. II. 
1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1986 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување се пресметува и пла-

ќа од личниот доход на работниците во кој се со-
држани и даноците што се плаќаат од личниот до-
ход (бруто личен доход) по стапка од 0,60% за сто-
панските и нестопанските дејности, освен организа-
циите на здружен труд од основното и средното на-
сочено образование и социјалната заштита, во ви-
сина од 0,30%, а организациите од високото обра-
зование, од општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејности заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско музичките деј-
ности 0,42%. 

Член 2 
Придонес за вработување уплатуваат работници-

те и работодавците членови на Заедницата за вра-
ботување — Струмица. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донес за вработување е: 

— за работниците во основните организации и 
за работниците вработени кај1 работодавецот — лич-
ниот доход на работниците, во кој се содржани при-
донесите и даноците што се плаќаат од личниот до-
ход (бруто личен доход) и 

— за работодавецот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход. 

За работодавецот кој данокот го плаќа во го 
дишен паушален износ, придонесот за вработување 
се утврдува на 15% од паушалниот износ на данокот. 

Член 4 
Работниците на привремена работа во странство 

уплатуваат придонес за вработување според основи-
цата што ја утврдува Републичката заедница за вра-
ботување, по стапка од 5% во девизи — валута на 
земјата каде работи. 

Член 5 
За начинот на пресметувањето и наплатувањето 

на придонесот за вработување се применуваат соод-
ветните одредби од Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Облогот и наплатата на придонесот за врабо-
тување за работодавците го врши надлежниот орган 
за приходи на Собранието на општината. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година. 

Бр. 02-61/10 
11 февруари 1986 година 

Струмица 
Претседател, 

Димитар Недев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП 

255. 
Врз основа на член 105 од Законот за здрав-

ствената заштита и член 135 став 1 точка 6 од Ста-
тутот на Општинската заедница за здравствена заш-
тита, Собранието на Општинската заедница за здрав-
ствена заштита — Штип, на седницата на Собранието 
одржана на 8. IV. 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД, ПАУ-
ШАЛЕН ИЗНОС ПО ДОМАЌИНСТВО Ш ПАУША-
ЛЕН ИЗНОС ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО ОД 
РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА 

ДЕЈНОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
ШТИП ВО 1986 ГОДИНА 

I 

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност 
со средства за работа над кои постои право на соп-
ственост, здружуваат средства за здравствена заш-
тита, 14% од катастарскиот доход и паушален износ 
од 1.000 динари по домаќинство. 

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност, 
а немаат сопствена земја здружуваат средства за 
здравствена заштита, од 5.000 динари по член на 
домаќинство. 

II 

Средствата што ќе се реализираат по оваа од-
лука се наменуваат: 

— 60% за задолжителни видови на здравствена 
заштита, 

— 40% за здравствена заштита што ја утврдува 
самостојно Заедницата. 
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III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, со примена од 1. I. 1986 година, а ќе се 
објави во „Службен весник на СР Македонија". 

Број 06-26/3 
8 април 1986 година 

Штип 
Претседател, 

Трајче Гелев, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
- ОПШТИНСКИ СУД в о ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-
процесна постапка по - предлог на предлагачот Иса 
Садики од Тетово, за утврдување на смртта на лице-
то Ибрахими Рухиде, порано од Тетово. 

Се повикува лицето Ибрахими Рухиде од Тетово, 
како и секој друг кој знае за неговиот живот, да 
се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 
** дена по објавувањето на овој оглас. Во спротив-
но, ќе се докаже смртта на лицето Ибрахими Ру-
хиде. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 238/86. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 
предлог на предлагачката Адили Барије од е. До-
броште, Тетовско, за докажување на смртта на ли-
цето Далифи Сакип, порано од е. Доброште. 

Се повикува лицето Далифи Сакип, од е. До-
броште да се јави пред Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ", или секој друг кој што 
знае за неговиот живот. Во спротивно судот ќе ја 
докаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 268/86. 

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е 
тужба од страна на ЗОИЛ „Дунав" ООЗР — Београд, 
Филијала Стари трг, ул. „Подрачина" бр. 1, против 
тужениот Амзаи Рустем од Тетово, ул. „Бл. Тоска" 
бр. 169, за надомест на штета, вредност 66739 ди-
нари. 

Се повикува тужениот Амзаи Рустем од Тетово, 
ул. „Бл. Тоска" бр. 169, а сега со непозната адреса, 
да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да 
определи свој полномошник кој ќе ги застапува не-
говите интереси во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот. Доколку тоа не го стори во определе-
ниот рок, ќе му биде поставен привремен старател. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово, П. бр. 2111/85. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕЛЧЕВО 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Делчево се води пос-
тапка за развод на брак во врска со правната работа 
на тужителот Ковачки Блаже од е. Вирче против 
тужената Ковачка Ана, на која престојувалиштето и 
е непознато, а истата нема полномошник, врз основа 
на член 86 од ЗПП, а во врска со член 84 став 1 
точка 4 од ЗПП. 

За привремен застапник на тужената Ковачка 
Ана, на која и е непознато престојувалиштето, а не 
ма полномошник по предметот П. бр. 203/85 за раз 
вод на брак пред Општинскиот суд — Делчево, и 
се назначува дипломираниот правник Христова Го 
лубина од Делчево, референт за пружање на правна 
помош при Собранието на општината Делчево. 

Привремениот застапник ќе го застапува туже-
ниот во постапката се додека истиот не се појави 
пред Општинскиот суд — Делчево. * 

Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ" и преку огласната табла на Општинскиот суд 
— Делчево. 

* Од Општинскиот суд во Делчево, П. бр. 203/85. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 79 став 1 од Законот за из-

градба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ" бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот 
за начинот и постапката за отстапување на изград-
бата на инвестиционите објекти („Службен весник на 
СРМ" бр. 22/84), Републичката геодетска управа — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за подобност и отстапување на вршење на над-
градба на еден кат на објектот на Републичката 
геодетска управа 

I. Општи карактеристики: 

— надградбата се врши со лесна челична кон-
струкција,-

— фасадата ќе се изведува со алуминиумон фа-
садни елементи со термопан стакло; 

— преградните ѕидови ќе бидат од лесна кон-
струкција; 

— надградбата ќе биде во нормална катна ви-
сина. 

И. Обем на работата: ~ 

Вкупната површина која треба да се надгради е 
околу 500 м2 корисна површина. 

III. Услови: 

Надградбата ќе биде отстапена на подобен и 
поволен понудувач. 

IV. Цена: 

Понудата треба да содржи цена за сите позиции 
содржани во проектот. 

V . Р О К О В И : 

— почеток на работите. веднаш по склучувањето 
на договорот, а да се завршат во рок од 5 месеци 
од почетокот на работите; 

— рок за поднесување пријави за подобност и 
понудите е 15 дена од денот на објавувањето на 
конкурсот во „Службен весник на СРМ". 

VI. Забелешка.-

Пријавата за подобност и понудата треба да 
содржи: 

— назив и точна адреса на понудувачот, 
— доказ за регистрација, 
— референт — листа за изведени исти или слич-

ни работи, 
— извод од завршната сметка за 1985 година, 
— расположливите капацитети за работа, 
— начин на пресметка на дополнителните и не-

предвидените работи, 
— должината на гарантниот рок. 
Пријавите за подобност и понудите се доставу-

ваат до инвеститорот во одвоени и запечатени об-
вивки со ознака „Пријава за подобност" и „Понуда". 
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За сите подетални информации понудувачите да 
се обратат до Републичката геодетска управа. 

Отворањето на пријавите ќе се врши од Коми-
сијата петтиот ден по завршувањето на конкурсот, 
во просториите на инвеститорот, а за отворањето 
на понудите подобните понудувачи дополнително ќе 
бидат известени. 

Одлука за подобност ќе донесе Комисијата во 
рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а по-
тоа во рок од 5 дена ќе изврши избор на најповолен 
понудувач. - (280) 

Собранието на општината Титов Велес 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе се врши избор на судија во Општин-
скиот суд — Титов Велес 

1. Кандидатите за судија во Општинскиот суд — 
Титов Велес, покрај општите услови предвидени со 
закон, треба да ги исполнуваат и условите предви-
дени во член 91 од Законот за редовните судови 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/79). 

2. Заинтересираните кандидати пријавите со по-
требните документи да ги достават до Собранието 
на општината Титов Велес — Комисија за прашања 
на .изборите и именувањата во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето. (281) 

Собранието на-општината Титов Велес 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе се врши избор на претседател на Опш-
тинскиот суд — Титов Велес 

1. Кандидатите за претседател на Општинскиот, 
суд — Титов Велес, покрај општите услови предви-
дени со Закон, треба да ги исполнуваат и условите 
предвидени во член 91 од Законот за редовните су-
дови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79). 

2. Заинтересираните кандидати пријавите со по-
требните документи да ги достават до Собранието 
на општината Титов Велес — Комисија за прашања 
на изборите и именувањата во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето. (281) 

376. Правилник за возачката дозвола, дозвола-
та за возач на трактор и возачката пот-
врда — — — — _ — — — — — 642 

377. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 276/85 ОД 30 април 1986 година — 645 

378. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 203/85 ОД 7 мај 1986 година — — 646 

379. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 302/85 од 7 мај 1986 година — — 646 

380. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 11/86 од 23 април 1986 година — 647 

381. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 61/86 од 23 април 1986 година — 648 

382. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 251/85 ОД 16 април 1986 година — 649 

383. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 289/85 ОД 23 април 1986 година — 649 

Републички фонд за кредитирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно 

развиените краишта 
384. Одлука за поблиските услови за давање 

кредити и начинот на користење на сред-
ствата од Републичкиот фонд за креди-
тирање на побрзиот развиток на стопан-
ски недоволно развиените краишта што ќе 
се формираат на кредитна основа во пе-
риодот 1986—1990 година — — — — 650 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

249. Објава за измени и дополненија на еле-
ментите објавени во „Службен весник на 
СРМ" бр. 17/86 година — — — — — 651 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
250. Одлука за избор на претседател и заме-

ник претседател на Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница 
за социјална заштита — Скопје — — — 652 

ВАЛАНДОВО 
251. Одлука за донесување стапки за финанси-

рање на Самоуправната интересна заедни-
ца за противпожарна заштита на општи-
ната Валандово за 1986 година — — — 652 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 
371. Одлука за определување намена на дел 

од основниот данок на промет на мото-
рен бензин, на гасно масло, дизел гори-
во, масло за ложење, масло за ложење — 
мазут и средно металуршко — — — — 641 

372. Одлука за определување намена на дел 
од основниот данок на промет на кафе — 641 

373. Одлука за определување намена на дел 
од основниот данок на промет на јужно 
овошје, освен лимон — — — — — 641 

374. - Решение за разрешување од должноста 
потсекретар во Републичкиот комитет за 
меѓународни односи — — — — — — 642 

375. Решение за разрешување од должноста 
помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за земјоделство, шумарство 
и водостопанство — — — — — — 642 

КОЧАНИ. . 
252. Одлука за утврдување на основиците за 

пресметување и плаќање на придонес за 
здравствена заштита на лицата вработени 
кај приватни работодавци за 1986 година 653 

СТРУМИЦА 
253. Одлука за утврдување стапките на при-

донесите од доходот на ОЗТ и личниот 
доход од работен однос, за финансирање 
на Општинската заедница на културата во 
1986 година — — — — — — — — 653 

254. Одлука за утврдување стапката на при-
донесот за вработување за 1986 година — 654 

ШТИП 
255. Одлука за здружување на средствата за 

здравствена заштита од катастарскиот до-
ход, паушален износ од домаќинство и 
паушален износ по член на домаќинство 
од работните луѓе што вршат земјоделска 
дејност од подрачјето на општината Штип 
во 1986 година — — — — — — — 654 
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