
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 22 октомври 1982 
С к о п ј е 

Број 40 Год. XXXVIII 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 40 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

566. 
Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Ус-

тавот на СР Македонија и член 168 од Деловни-
кот на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, Извршниот сбвет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КОРИС-
НИЦИТЕ СО НАФТА ЗА ГРЕЕЊЕ ВРЗ ОСНОВА 

НА БОНОВИ 

Член 1 
Заради рационално користење на нафтата за 

греење, организациите на здружениот труд кои 
се бават со промет на нафтени деривати на мало, 
можат да ја продаваат нафтата за греење на ра-
ботните луѓе и граѓаните, организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации 
и заедници, државните органи, општествено-поли-
тичките и другите општествени организации, здру-
женија на граѓаните и граѓанските правни лица, 
врз основа на бонови. ' 

Член 2 
Боновите за нафта за греење на граѓаните се 

издаваат за едномесечна потрошувачка и тоа за: 
— домаќинствата кои своите домови ги загре-

ваат исклучиво со нафта, по 150 литри месечно; 
— домаќинствата кои своите домови ги загре-

ваат со користење на други видови енергија и наф-
та за греење изземајќи ги централните системи 
на греење, по 60 литри месечно. 

Член 3 
Боновите за нафта за греење на организации-

те на здружениот. труд и другите самоуправни ор-
1анизации и заедници, државните органи, опште-
ствено-политичките и другите општествени органи-
зации и здруженија на граѓаните, кои користат 
нафта за загревање на работните простории им се 
издаваат во количини за 20°/о помали од потроше-
ните во 1980 година. 

Одредбите од став 1 на овој член не се одне-
суваат на објектите на здравствените организации, 
домовите за стари лица и детските градинки. 

Член 4 
Боновите за нафта за греење на работните 

луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд 
со средства во сопственост на граѓаните, на работ-
ните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на 
занимање вршат професионална дејност и на гра-
ѓанско-правните Лица кои просториите во кои ја 
вршат дејноста ги загреваат со нафта за греење се 
издаваат во количини до 150 литри месечно во за-
висност од големината на просторијата, и тоа: 

— до 1,0 м- големина на просторијата, 100 литри 
месечно; 

— до 20 м2 големина на просторијата, 120 лит-
ри месечно; 

— над 20 м2 големина на просторијата, 150 лит-
ри месечно. 

Член 5 
Боновите за нафта за греење се издаваат од-

напред за грејната сезона. 

Член 6 
Во текот на месецот можат да се користат бо-

новите што се издадени за тој месец и неиско-
ристените бонови од претходните месеци. 

Член 7 
Боновите за нафта за греење на корисниците 

од член 2 на оваа уредба ги издава општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на сто-
панството преку месните заедници. 

Боновите за нафта за греење на корисниците 
од член 4 на оваа уредба ги издава општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на сто-
панството, според местото на регистрацијата на 
дејноста. 

Член 8 
Наплатата на трошоците за печатењето на бо-

новите во износ од 0,15 динари по еден бон, ја 
врши организацијата на здружениот труд што се 
бави со промет на нафтени деривати на мало од 
корисниците при продажбата на нафтата за, греење. 

Средствата собрани според став 1, на овој член 
се уплатуваат во Републичкиот буџет. 

Член 9 
Организациите на здружениот труд од член 1 

од оваа уредба се должни, во своите книговод-
ствени евиденции, да обезбедат посебни податоци 
по количествата и вредностите на продадената 
нафта за греење врз основа на бонови. 

Организациите на здружениот *груд од став 1 
на овој член при предавањето на дневниот пазар 
за продадената нафта за греење врз основа на бо-
нови на надлежната организациона единица на 
Службата на општественото книговодство и подне-
суваат посебен извештај со приложени бонови. 

Организационите единици на Службата на оп-
штественото книговодство од став 1 на овој член 
ќе составуваат за состојбата на 15, и во последниот 
ден во месецот — извештај за продадените коли-
чества на бонови, по количества на нафта за грее-
ње и составените извештаи ќе ги доставуваат до 
Централата на Службата на општественото книго-
водство на Македонија во рок од три дена од денот 
на истекот на пресметковниот период. Централата 
на Службата на општественото книговодство на 
Македонија ќе состави кумулативен извештај и 
ќе го достави до Републичкиот комитет за општо-
стопански работи и пазар во наредниот рок од три 
дена. 

Член 10 
Републичкиот комитет за општостопански ра-

боти и пазар ќе го пропише обликот, содржината 
и бојата на боновите за нафтата за греење. 

Член 11 
»Оваа уредба влегува во сила со денот на 'обја-

вувањето во „Службен, весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
ноември 1982 година. 

Бр. 23-2085/1 
21 октомври 1982 година , 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

\ 
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567. 
Брз основа на член 393, став 1, точка 4 од Ус-

тавот на СгМ, а во врска со член 4, став 1 и 
член 7 од Уредбата за ограничување на прометот 
на моторен оензин и дизел-гориво, Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОЛИЧИНАТА НА МОТОРЕН БЕНЗИН И 
ДИЗ(ЕЛ-ГОРИШ> ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ, ШУМАРСКИ, 
ЗАНАЕТЧИСКИ И ГРАДЕЖНИ МАШИНИ НАД 
КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ШТО 

СЕ ИЗДАВААТ ВРЗ ОСНОВА НА БОНОВИ 

Член 1 
Бонови за моторен бензин и дизел-гориво на 

сопствениците на земјоделски, шумарски, занает-
чиски и градежни машини се издаваат за месеците 
октомври и ноември 1982 година во количини и 
тоа: 

1) На сопствениците на машини со кои истите 
самостојно вршат стопанска или друга дејност по 
30 литри за машина; и 

2) На сопствениците на кои машините им слу-
жат за задоволување на лични потреби по 10 лит-
ри за машина. 

Член 2 
Боновите на корисниците од член 1 на оваа 

уредба ги издава општинскиот орган на управата 
надлежен за внатрешни работи, врз основа на пот-
врда издадена од општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на стопанството според мес-
тото на регистрацијата на дејноста што ја врши 
сопственикот на машината. 

Член 3 
Боновите за моторен бензин и дизел-гориво на 

сопствениците на чамци и бродови ги издава оп-
штинскиот орган на управата, надлежен за внат-
решни работи во количини определени со член 2 
од Уредбата за ограничувањето на прометот на 
моторен бензин и дизел-гориво („Службен лист на 
СФРЈ" број 62/82), врз основа на потврдата издадена 
од општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на стопанството, според местото на регис-
трација на пловниот објект односно за пловните 
објекти кои не подлежат на регистрација, според 
местото на живеење на сопственикот. 

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

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 23-2065/1 
21 октомври 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

568. 
Врз основа на член 293, став 4 од Уставот на 

СР Македонија, а во врска со член 4, став 3 од 
Уредбата за полагање депозит на динарите* што 
граѓаните имаат право да ги изнесат од Југосла-
вија („Службен лист на СФРЈ" бр. 62/82), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија на 
седницата одржана на 21 октомври 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДЛЕЖЕН ОРГАН ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ПОТВРДИ ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД ПО-

ЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ 

1. Издавање на потврди за изземање од пола-
гање депозит во смисла на член 4, став 3 - од 
Уредбата за полагање депозит на динарите што 
граѓаните имаат право да ги изнесат од Југосла-

вија („Службен лист на СФРЈ" бр. 62/82) ќе врши 
општинскиот орган на управата надлежен за вна-
трешни раооти според местото на живеење на 
барателот на потврдата. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Јеепублика Македонија". 

I 

Бр. 23-2086/1 
21 октомври 1982 година 

Скопје 
Претседател 

' Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, е. р. 

569. 
Врз основа на член 190 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), 
а во врска со член 10 од Уредбата за начинот на 
обезбедување на корисниците со нафта за греење 
врз основа на бонови („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/82), Републичкиот комитет за општостопан-
ски работи и пазар донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБЛИКОТ, СОДРЖИНАТА И БОЈАТА НА 

БОНОВИТЕ ЗА НАФТА ЗА ГРЕЕЊЕ 

Член 1 
Боновите за нафта за греење се печатат на 

офсетна хартија 80 грамска. 

Член 2 
Форматот на боновите е 11,5 х 4,8 см. 

Член 3 
Боновите се печатат во апоени од 10, 20, 50 и 

100 литри. 
Член 4 

Боновите се оквирени со дупла рамка во која 
на горниот дел е испишано името на републиката, 
а на долниот дел на рамката „фалсификувањето 
се казнува според законот". 

Во средината на боновите на левата страна 
е назначено количеството во литри, а на десната 
страна е назначено „бон за нафта за греење". 

Во долниот десен агол е назначен месецот и 
годината за која важи бонот. 

Член 5 
Бојата на бонот за нафта за греење од 10 лит-

ри е бела, од ^0 литри затворено сина, од 50 лит-
ри затворено зелена, а бонот од 100 литри темно 
црвена. 

Рамката и текстот на сите апоени се црна тех-
ника. 

Член 6 
Обликот и содржината на боновите се соста-

вен дел на овој правилник. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 01-548/1 
22 октомври 1982 година 

Скопје 

Републички комитет за 
општостопански работи и пазар 

Претседател, 
Дургут Едиповски, е. р. 
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570. 

Врз основа на точка 50, став 1 од Наредбата 
за сметките за уплата на приходите на општестве-
но-политичките заедници и нивните фондови, на 
самоуправните интересни заедници и другите са-
моуправни организации и заедници и за начинот 

1на известување на корисниците на тие приходи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 70/80, 70/81 и 34/82), 
републичкиот секретар за финансии, во согласност 

со Службата на општественото книговодство во 
Социјалистичка Република Македонија — Центра-
ла во Скопје, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИ-
ШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ 
СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИРНИ 
СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД 

ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки 
на уплатните сметки како и за утврдување на 
збирни стапки за уплатување на придонесите од 
личниот доход на работниците и од доходот („Слу-
жбен весник на СРМ", бр.11/82 и 19/82), во Прег-
ледот број 3 под а) од стопанство, на реден број 2 
— Битола, стапката за основно образование „5,00" 
се заменува со „4,50", а збирната стапка „15,20" 
се заменува со „14,70"; на реден број 5 — Виница, 
стапката за здравствено осигурување „7,80" се за-
менува со „7,30", а збирната стапка „16,40" се за-
менува со „15,90"; на реден број 6 — Гевгелија, 
стапката за вработување „0,40" се заменува со 
„0,35", а збирната стапка „14,10" се заменува со 
„14,05"; на реден број 12 — Кичево, стапката за 
основно образование „6,00" се заменува со „5,80", 
а збирната стапка „15,80" се заменува со „15,60"; и 
на реден број 22 — Радовиш, стапката за вра-
ботување „0,66" се заменува со „0,70", а збирната 
стапка „15,86" се, заменува со „15,90". 

Во истиот преглед под б) од нестопанство, на 
реден број 2 Битола, стапката за основно обра-
зование „5,00" се заменува со „4,50", а збирната 
стапка „16,20" се заменува со „15,70"; на реден број 
5 — Виница Македонска, стапката за здравствено 
осигурување „7,80" се заменува со „7,30", а збир-
ната стапка „17,75" се заменува со „17,25"; на реден 
број 6 — Гевгелија, стапката за вработување „0,40" 
се заменува со „0,35", а збирната стапка „15,05" се 
заменува со „15,00": на реден број 12 — Кичево 
— стапката за основно образование „6,00" се заме-
нува со „5,80", а збирната стапка „17,50" се заме-
нува со „17,30"; и на реден број 22 — Радовиш, 
стапката за вработување „0,66" се заменува со 
„0,70", а збирната стапка „17,07" се заменува со 
„17,11". 

2. Во Прегледот бр. 4 под а) од стопанство, на 
реден број 2 — Битола, стапката за, основно об-
разование „5,00" се заменува со „4,50", а збирната 
стапка „6,85", се заменува со „6,35"; и на реден 
број 12 — Кичево — стапката за основно обра-
зование „6,00" се заменува со „5,80", а збирната 
стапка 7,85" се заменува со „7,65". 

Во истиот Преглед под б) од нестопанство, на 
реден број 2 — Битола, стапката за основно об-
разование „5,00" се заменува со „4,50", а * збирната 
стапка „7,85" се заменува со „7,35" и на реден број 
12 — Кичево, стапката за основно образование 
„6,00" се заменува со „5,80", а збирната стапка „9,55" 
се заменува со „9.35". 

3. Во Прегледот бр. 5, на реден број 2 — Би-
тола — стапката за култура „0,70" се заменува 
со' „0,32" а збирната стапка „1,69" се заменува со 
.,1,31"; и на реден број — 29 — Титов Велес, стап-
ката за физичка култура „0,49" се заменува со 
„0,45", а збирната стапка „1,88" се заменува со 
„1,84". 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-2845/1-81 
1 октомври 1982 година 

Скопје 

Републички секретар за 
финансии, 

Александар Андоновски, е. р. 
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571. 
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, на седницата одржана 
на 9 септември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА Предлогот на Месната заедни-
ца од село Три Чешми, општина Штип за оцену-
вање уставноста и законитоста на Одлуката за 
воведување на самопридонес, донесена од Собра-
нието на Општината Штип на 16 јуни 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на ОРМ" и во „Службен гласник на Собрание-
то "на општината Штип". 

3. Месната заедница од село Три Чешми, оп-
штина Штип, со предлог поднесен до Уставниот 
суд на Македонија поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука. Според наводите во пред-
логот оспорената одлука не била во согласност со 
законот, затоа што со неа се задолжувале и »жи-
телите од месната заедница во село Три Чешми 
да плаќаат самопридонес, иако тие во месната 
заедница имале воведено друг самопридонес. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека со оспорената одлука се во-
ведува самопридонес на подрачјето на општината 
Штип за изградба најосновно училиште, здравствен 
дом, проширување и реконструкција на. постојни-
от водовод и изградба на културен дом и универ-
зална спортска сала во Штип. Самопридонесот е 
воведен за пет години и тоа од први септември 
1977 година до 31 август 1982 година. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука прес-
танала да важи со протекот на времето за кое е 
распишан самопридонесот, а Судов не најде при-
чини за натамошно водење на постапката, одлучи 
како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 24/82 
9 септември 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

572. 
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 одржа-
на на 9 септември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување на устав-
носта и законитоста на член 4 од Правилникот за 
организација и систематизација на работите и ра-
ботните задачи на „Радио Кичево", — Кичево до-
несен од Советот на работната заедница на 25 де-
кември 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Радио Кичево" — Кичево на 
начин определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд — Скоп-
је му поднесе предлог на Уставниот суд на Маке-
донија за оценка на уставноста и законитоста на 
членот 4 од правилникот означен во точката 1 од 
оваа одлука. Според наводите во предлогот оспо-
рената одредба од правилникот не била во сог-
ласност со уставното начело на еднаквост при вра-
ботувањето, затоа што предвидува спикерската ра-
бота на албански јазик да ја обавува само спикер 
од женски пол. 

1 4. Во одговорот на наводите на предлогот ди-
ректорот на „Радио Кичево" изјави дека со вак-
вото решение во правилникот не постои никакво 
ограничување или повредување на правото на ед-
наквост при вработување и дека тие се рако-
воделе само од тоа да постои разновидност во еми-
тувањето на програмата, со оглед на тоа што во 
емитувањето на албанската програма веќе учес-
твувале три лица од машки пол, поради што било 
оценето заради усогласеност на емисијата да се 
предвиди и работно место, каде ќе дојде до израз 
женскиот глас. Понатаму, наведе дека радиоди-
фузијата е специјален вид на известување на по-
широката јавност во кој треба да биде запазен то-
нот, бојата на гласот, како и самата дикција, па со 
тоа програмата да најде интерес кај слушателите. 

5. Во претходните испитувања Судов утврди 
дека во членот 2 од оспорениот правилник се утвр-
дени работите и работните задачи, обемот, техни-
ката и условите, како и поставувањето и утврду-
вањето на тие работи и работни задачи. Согласно 
членот 4, пак, се утврдуваат и работи и работни 
задачи на спикерка на албанска програма, а во 
членот 5 утврден е описот на нејзините работи и 
работни задачи. За извршување на тие работи и 
работни задачи е предвидено да има радиофони-
чен глас и средно училиште. 

Согласно уставното начело на еднаквост, ут-
врдено во членот 204 од Уставот на СР Македонија, 
граѓаните се еднакви во правата и должностите 
без оглед на националноста, расата, полот, јази-
кот, вероисповеста, образованието или општестве-
ната положба. Еднаквоста на граѓаните во облас-
та на вработувањето Уставот ја обезбедува и пре-
ку, начелото содржано во ставот 3 на член 210, со 
кое на секој граѓанин, под еднакви услови, му 
гарантира достапност на секое работно место и 
функција во општеството. Меѓутоа, остварувањето 
на начелото на еднаквост, во областа на вработу-
вањето не ја 'исклучува можноста за одделни ра-
боти и работни задачи да бидат предвидени и по-
себни услови, кои произлегуваат од природата и 
специфичноста на работите и работните задачи. 
Така, можно е, природата и специфичноста на 
одделни работи и работни задачи да бараат нив-
ното извршување да биде доверено на работници 
само од едниот пол, или пак, да бараат застапе-
ност на двата пола. 1Во ваквите^ случаи, доверува-
њето на одделни работи и работни задачи на ли-
ве — припадник на еден по)г, не може да се смета 
за повреда на уставното начело на еднаквост, за-
тоа што таквите разлики не произлегуваат од оп-
штествената положба на мажите и жените — ра-
ботници. ТУКУ од нивните биолошки разлики кои 
поетот ат меѓу нив. 

Со оглед на изнесеното, а иматќи ги предвид 
технологи!ата и специфичноста на спикеоските ра-
боти и работни задачи ПРИ чие извршување е по-
требно да дотле до израз бо тата на гласот, тонот, 
дикпитата. па , и двогласноста. како и особеностите 
кои произлегуваат од двогласноста. С У Д О В У Т В Р Д И 

трка со ппеттвит^ваччето во оспорениот правилник 
спикеоските работи и работни задачи да ги извр-
шува и работник од женскиот пол, не е повредено 
уставното начело на еднаквост. 

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

У. бр. 59/82 
9 септември 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 
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573. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 9 сеп-
тември 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 2 и 3 на член 27 
од Самоуправната спогодба за стекнување доход 
од основните организации на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници со 
слободна размена на трудот во Самоуправната ин-
тересна заедница на културата на општина Бито-
ла, склучена во февруари 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Самоуправната интересна заед-
ница на културата на општина Битола. 

3. Пред Уставниот суд на Македонија, по пред-
лог на Основниот суд на здружениот труд во Би-
тола, е поведена постапка за оценување уставноста 
и законитоста на членот 27 од Самоуправната спо-
годба за стекнување доход од основните органи-
зации на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници со слободна размена на 
трудот во Самоуправната интересна заедница на 
културата на општина Битола, склучена во фев-
руари 1981 година. Според наводите во предлогот, 
оспорениот член од означената самоуправна спо-
годба не бил во согласност со Уставот и бил спро-
тивен со Законот за здружениот труд затоа што 
на вработените — жени кои наполниле 30 години 
пензиски стаж, односно мажи кои наполниле 35 
години пензиски стаж, им се пресметува личен до-
ход зголемен за 20°/о на коефициентот на струч-
носта. Всушност, според мислењето изнесено во 
предлогот, зголемувањето на личниот доход по 
овој основ значи двојно вреднување на минатиот 
труд на определена категорија работници. 

4. Разгледувајќи .ја означената самоуправна 
спогодба, Судов утврди дека со неа се определени 
основи и мерила за стекнување на доходот со сло-
бодна размена на трудот од основните организации 
на здружениот труд и другите самоуправни орга-
низации и заедници во областа на културата во 
општината Битола. Според ставот 1 од оспорениот 
член 27 од означената самоуправна спогодба, сред-
ствата за лични доходи на работниците по основот 
минат труд се пресметуваат по 0,5% за секоја из-
мината година, а како основица за пресметување 
СЛУЖИ коефициентот на соодветните профили на 
вработените. Според ставовите 2 и 3 на о*от член, 
вработените жени кои имаат навршено 30 години 
пензиски стаж оттносно мажи 35 години пензиски 
стаж, за минатиот труд добиваат средства за ли-
чен доход зголемен за 20% на коефициентот на 
стручноста. 

5. Согласно еленот 22 од Уставот на СР Маке-
донија, на се^тл работник во согласност со наче-
лото на распределба според ТРУДОТ и со порастот 
на продуктивноста на неговиот и на ВКУПНИОТ оп-
штествен ТРУД и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот ТРУД, ОД ДОХОДОТ на ос-
новната организашта на здружениот ТРУД МУ при-
паѓа личен доход за задоволување на неговите лич-
ни, заеднички и општи општествени потреби, а спо-
ред оваа одредба оа Уставот и според алтднртата 8 
на ставот 3 на плен 13 од Зак-онот ^а -здружениот 
ТРУД . работниците во основната ор^ани^аттита н*> 
здружениот ТРУД . остваруватќи го правото на рабо-
та со општествени средства, заедно и рамноправ-
но стекнуваат личен доход според резултатите од 
свотот труд и личниот придонес што со сво!от те-
ковен и минат ТРУД го дале за зголемување на до-
ходот на основната организација на здружениот 
труд. 

Со оглед на тоа што со ставовите 2 иЗ од оспоре-
ниот член 27 од спогодбата се • зголемуваат сред-
ствата за лични доходи на работниците со 20% од 
коефициентот на стручноста само во зависност од 
тоа дали работниците имаат 30 односно 35 години 
пензиски стаж, а без оглед на резултатите на тру-
дот на тие работници, Судов смета дека овие од-
редби не се во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот. Притоа, Судов има 
предвид дека со означената самоуправна спогодба 
се регулира прашањето за начинот на финансира-
ње на дејноста на основните организации на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации 
во областа на културата, а не непосредната распре-
делба на средствата за лични доходи. Меѓутоа, 
тргнувајќи од фактот дека постои непосредна по-
врзаност на финансирање на овие дејности со сис-
темот на распределба, Судов смета дека ставовите 
2 и 3 од оспорениот член 27 од спогодбата не се во 
согласност со Уставното начело на распределба 
според трудот. 

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

У. бр. 83/82 
9 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

574. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 9 септември 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 23-а од Правилникот 
за решавање на станбените потреби, донесен од ра-
ботниците на Работната заедница на заедничката 
стручна служба на Самоуправната интересна заед-
ница на становањето и на Самоуправната инте-
ресна заедница за комунална дејност и патишта во 
Титов Велес, со референдум одржан на 5 фев-
руари 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната заедница на заеднич-
ката стручна служба на Самоуправната интересна 
заедница на становањето и на Самоуправната ин-
тересна заедница за комунална дејност и патишта 
во Титов Велес на начин предвиден за објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
законитоста на членот 23-а од правилникот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука затоа што осно-
вано се постави прашањето за неговата закони-
тост. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
правилник содржи разработен систем на основи и 
мерила за распределба на станови. Така, со членот 
19 се предвидени основите: станбени услови, рабо-
тен придонес, работен стаж, семејни прилики и 
здравствена состојба на работникот. По сите овие 
основи се определени бодови. 

Со членот 23-а од правилникот трудот и резул-
татите од трудот се предвидени како посебни осно-
ви за распределба на станови, меѓутоа без нивно 
објективизирање. Со истата одредба, како посебен 
основ за распределба на станови, се предвидени и 
дисциплината и другарскиот однос на работникот 
кон останатите работници на работната заедница 
и кон претпоставените работници, кој основ, неза-
висно од другите основи, повлекува 30 бода. 

Од содржината на оспорениот правилник, про-
излегува дека тој содржи основи и мерила за рас-
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пределба на станови на работниците. Членот 23-а 
од правилникот, пак, ги предвидува трудот и ре-
зултатите на трудот, како посебен основ за распре-
делба на становите без негово објективизирање. 
Оваа одредба, како посебен основ, ги предвидува 
и дисциплината и другарскиот однос на работ-
никот кон останатите работници и кон претпоста-
вените работници, кои, според мислењето на Судот, 
не би можеле да се предвидат како основ бидејќи 
создаваат можност за субјективизам. Тоа посебно 
се однесува на одговорноста за недисциплина, која 
се утврдува во посебна постапка што се води пред 
надлежен орган. 

Со ставот 1 на член 463 од Законот за здру-
жениот труд е предвидено работниците во рснов-
ната организација на здружениот труд со референ-
дум да одлучуваат за основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка. Со членот 42 од Законот за 
станбените односи („Службен весник на СРМ" бр. 
3 6 / 7 3 ) е пропишана обврска работниците во ос-
новната организација на здружениот труд со општ 
акт однапред да ги утврдат основите и мерилата, 
според кои ќе се определува редот на првенството 
за добивање на стан. 

Од изнесениве законски одредби произлегува 
дека работниците во основната. организација на 
здружениот труд со самоуправен општ акт, кој го 

донесуваат со референдум, ги утврдуваат основите 
и мерилата за распределба на станови и на сред-
ствата за станбена изградба. Притоа, тие треба да 
утврдат такви основи и мерила кои ќе овозможат 
најобјективно да се изврши распределбата на ста-
нови без да се овозможи појава на субјективизам. 

Со оглед на тоа што со членот 23-а од оспоре-
ниот правилник трудот и резултатите на трудот се 
предвидени како посебен основ за распределба на 
станови без нивно објективизира!^ и што дисци-
плината и другарскиот однос на работникот кон 
останатите работници на работната заедница и кон 
претпоставените работници се предвидени, исто та-
ка, како посебен основ, Судот оцени дека . таквите 
основи за учество во распределбата на станови мо-
жат да доведат до субјективизам, поради што тој 
не е во согласност со членот 42 од Законот за стан-
бените односи. 

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

У. бр. 85/82 
9 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО НА 

ГРАД СКОПЈЕ 
288. 

Врз основа на член 1 и 2 од Законот за начи-
нот на располагање со вишоците од приходите на 
буџетите на општествено-политичките заедници и 
вишоците од приходите на самоуправните инте-
ресни заедници во 1982 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 6 6 / 8 1 ) , член 5 8 од Законот за врабо-
тување и осигурување во случај на невработеност 
(„Службен весник на ОРМ", бр. 1 3 / 7 8 ) и член 1 9 , 
точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница за вработување на град Скопје, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница . за 
вработување на град Скопје, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ГРАД СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ СЕПТЕМВРИ, 
ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за вработување за ме-

сеците септември, октомври и ноември 1982 година 
се намалува од 0 , 4 0 ° / о на 0 , 3 0 ° / о . 

Член 2 
Придонес за вработување уплатуваат работ-

ниците и работодавците — членови на СИЗ-от за 
вработување на град Скопје. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на при-

донесот за вработување е: 
— за работниците-во Основната организација и 

за работниците вработени кај работодавецот — 
личниот доход на работниците во кој се содржани 
придонесите и даноците што се плаќаат од лич-
ниот доход (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 да-
нокот. 

Работниците на привремена работа во стран-
ство уплатуваат придонес за вработување според 
основицата што ја утврдува Републичката заедни-
ца за вработување. 

ч Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето 

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

Облогот на наплатата на придонесот за врабо-
тување за работодавците го врши надлежниот ор-
ган за приходи на Собранието на општините. 

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

сувањето, а ќе се применува за месеците септем-
ври, октомври и ноември 1382 година. > 

Член 6 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" и „Службен гласник на град Скопје". 

Бр. 02-5254/1 
28 септември 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсто Јовановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — БИТОЛА 

289. 
Врз основа на член 1 од Законот за начинот на 

располагањето со вишоците на приходите на буџе-
тите на општествено-политичките заедници и ви-
шоците на приходите на самоуправните интересни 
заедници во 1982 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 66/81), член 55 од Законот за општествена заш-
тита на децата („Службен весник на СРМ", бр. 
6/81) и член 34 од -Статутот на ОСИЗ за опште-
ствена заштита на децата — Битола, Собранието 
на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Би-
тола, на седницата одржана на 31 август 1982 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО НАМАЛУВАЊЕ НА ГРАНКИ-
ТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 

СТОПАНСТВО И ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
НЕСТОПАНСТВО 

Член 1 
Со оваа одлука привремено се намалуваат стап-

ките на придонесите од личен доход од работен 
однос во стопанство и од личен доход од. работен 
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однос во нестопанство од кои се обезбедуваат сред-
ства на ОСИЗ за општествена заштита на децата 
за задоволување на потребите и интересите н^ пре-
дучилишното воспитание и општествената зашти-
та на децата. 

Член 2 
Стапките на придонесите кои ќе се плаќаат 

на ОСИЗ за општествена заштита на децата —» 
Битола со оваа одлука ќе изнесуваат: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
од стопанство од 1,85% се намалува на 1,50°/о; 

2. придонес од личен доход од работен однос од 
нестопанство од 1,85,°/о се намалува за 1,50%. 

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

менуваат од 1. IX. 1982 година до 31. XII 1982 го-
дина. 

Член 4 
Ов^а одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 02-121 
31 август 1982 година 

Битола 

Претседател, 
(потпис нечиток) 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ТЕТОВО 

290. 
Врз основа на член 55 од Законот за опште-

ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 6/81) и член 6 од Самоуправната спо-
годба за утврдување на висината на средствата за 
финансирање на заедничките потреби преку оп-
штинските самоуправни интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата — Тетово за 1982 го-
дина, Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за општествена заштита на де-
цата — Тетово, на седницата одржана на 8 октом-
ври 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕС-
МЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВА-
НА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО ЗА ПЕРИО-

ДОТ IX—XI 1982 ГОДИНА 

I 
Се усвојјува Одлуката за ослободување од пла-

ќање на придонес од личен доход од работен однос 
од стопанска и нестопанска дејност. Пресметков-
ната стапка за здружување на средства во Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата— Тетово, утврдени 
со Одлуката бр. 0801-1271/4 одЃ 25. XII. 1981 година 
на износ од 1,85% и Одлуката бр. 0801-1050 од 29. 
VII. 1982 година, на износ од 1,55%. . 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 2$. IX. 1982 година 
до 31. ХИ. 1982 година. 

Бр. 0801-1610 
8 октомври 1982 година 

Тетово 
Претседател, 

Хамит Алиу, е. р. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 291 од Статутот на општи-

ната Радовиш („Службен гласник на општината 
Радовиш" бр. 1/82)̂  Собранието на општината Ра-
довиш 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на директор на Општинската геодетска 
управа 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

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

— да имаат завршено високо образование — 
геодетски факултет и да имаат две години работно 
искуство.1 на раководни работни места или виша 
геодетска школа и три години работно искуство на 
раководни работни места; 

— да имаат морално-политички квалитети. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. 
Молбите со потребните документи да се доста-

вуваат до Собранието на општината Радовиш — 
Комисија за избор и именување. (328) 

Работничкиот совет на Трговската работна ор-
ганизација „МОША ПИЈАДЕ" — Скопје 

р а с п и ш .у в а 
К О Н К У Р С 

за избор — именување индивидуален работово-
ден орг&н 
Услови: 

4 Покрај општите услови предвидени во законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните ус-
лови: 

— да има виша стручна подготовка од економ-
ски смер со 8 години на раководно работно место 
во трговијата со градежни материјали; 

— да има виша стручна подготовка од економ-
ски смер со 10 години на раководно работно место 
во трговијата со градежни материјали; 

— средно образование од економски смер или < 
градежна струка со 20 години на раководно работ-
но место во трговијата со градежни материјали; 

— да поседува морално-политички квалитети, 
да не е осудуван и да не постојат законски преч-
ки предвидени со член 511 од ЗЗТ. 

— да има стручни И организаторски способ-
ности докажани со резултатите од досегашното ра-
ботење. 

Пријавите со потребните докази за стручната 
подготовка и другите докази за исполнување усло-
вите да се доставуваат до Конкурсната комисија 
при ТРО. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (329) 

Работничкиот совет на ООЗТ „Кисела Вода" 
Скопје, во состав на ЗК „Преспанско Јаболко" Ре-
сен 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на: 
1. Мндивидуален работоводен орган директор на 

ООЗТ 
2. Кандидатите, покрај општите услови пред-

видени со Законот, треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови! 

а) да имаат виша стручна подготовка, или 
рамна на неа, со работно искуство од 4 години на 
раководни работни места во трговијата; 

— да имаат средна стручна подготовка, или 
стечена стручна подготовка со работа, рамна на 
средна стручна подготовка, со работно искуство од 
6 години на раководни работни места во трго-
вијата; 
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б) да поседуваат морално-политички квалитети; 
в) во досегашната работа да покажале спрем-

ност за развивање на самоуправните односи; 
г) да имаат проверени квалитети во поглед на 

брганизаторските и други способности; 
д) да не се осудувани по член 511 од Законот 

за здружениот труд; 
3. Со пријавата кандидатите се должни да дос-

тават: * 
— доказ за стручната подготовка; 
— доказ за работното искуство; 
—- кратка биографија со образложение за до-

. сегашната работа. 
4. Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето во „Службениот весник на СРM". 
. Изборот ќе се изврши во рок од 30 дена по 

истекот на рокот за поднесување на пријавите. 
Писмените пријави кандидатите да ги доста-

вуваат на адреса: 
ЗК „Пречанско Јаболко" — Ресен, 
ООЗТ „Кисела Вода" — Скопје, 
ул. .,840" бб, нас. Маџари. 
(За конкурсна комисија) 
^комплетните и ^благовремените пријави не-

ма да се земаат предвид при разгледувањето. (368) 

Врз основа на член 10 и 12 од Законот за орга-
ните за водење прекршочна постапка, Собранието 
на општината Радовиш 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на двајца судии за пре-

кршоци во Органот за водење на прекршочна 
постапка во Радовиш 

Услови: 
— кандидатот да е државјанин на СФРЈ; 
— да е дипломиран правник со положен пра-

восуден испит или испит за судија за прекршоци; 
— дипломиран правник со работно искуство од 

2 години во управа, суд или бил на правни работи 
во ООЗТ или самоуправна организација или заед-
ница под услов да го положи испитот во рок од 
една година по изборот; 

— да има морално-политички квалитети за вр-
шење на судиската функција,. 

Рокот за пријавување на заинтересираните кан-
дидати трае 15 дена од денот на објавувањето. 

Заинтересираните кандидати пријавите да ги 
доставуваат до Собранието на општината Радовиш 
— Комисија за избор и именување во определениот 
рок. (328а) 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРЖ" број 17/79), Со-
бранието на Социјалистичка Република Жакедонија 

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

во Битола 

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

Бр. 10-2420 
13 октомври 1982 година 

Скопје 
КОЖИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА 

ч ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА 

Собранието на општината Куманово 
О Б Ј А В У В А 

1. Дека ќе врши избор на двајца судии на Оп-
штинскиот суд во Куманово на кои им истекнува 
мандатот. 

2. Кандидатите покрај општите услови пред-
видени со Законот треба да ги исполнуваат и след-
ниве посебни услови: 

— да се дипломирани правници со потребно 
искуство и стручно знаење; 

— да имаат положен правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судиската функција. 
Жолбите (пријавите) заедно со доказите дека 

ги исполнуваат пропишаните услови се доставу-
ваат до Комисијата за избор и именување на Со-
бранието на општината Куманово. 

3. Објавата е отворена 15 дена од денот на об-
јавувањето во „Службен гласник на општина Ку-
маново", „Службен весник на СРЖ" и весникот 
„Нова Жакедонија". 

ОД СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 
КУЖАН ОВО 

СОДРЖИНА 
566. Уредба за начинот на, обезбедување на 

корисниците со нафта за греење« врз 
основа на бонови — — — — — — 737 

567. Уредба за количината на моторен бензин 
и дизел-гориво за земјоделски, шумар-
ски, занаетчиски и градежни машини 
над кои постои право на сопственост 
што се издаваат врз основа на бонови — 738 

568. Одлука за определување надлежен ор-
ган за издавање на потврди за иззема-
ње од -полагање депозит — — — — 738 

569. Правилник за обликот, содржината и бо-
јата на боновите за нафта за греење — 738 

570. Наредба за изменување на Наредбата за 
пропишување на потсметки на уплатни-
те сметки како и - за утврдување на 
збирни стапки за уплатување на придо-
несите од личниот доход на работниците 
и од доходот — — — — — — — 739 

571. Одлука на Уставниот суд на Жакедо-
нија, У. бр. 24/82 од 9 септември 1982 
година — — — — — — — — — 740 

572. Одлука на Уставниот суд на Македо-
нија, У. бр. 59/82 од 9 септември 1982 
година — — — — — — — — — 740 

573. Одлука на Уставниот суд на Жакедо-
нија, У. бр. 83/82 од 9 септември 1982 
година — — — — — — — — — 741 

574. Одлука на Уставниот суд на Жакедо-
нија, У. бр. 85/82 од 9 септември 1982 
година — — — — — — — — — 741 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
СКОПЈЕ 

288. Одлука за намалување на стапката на 
придонесот за вработување на подрач-
јето на град Скопје за месеците септем-
ври, октомври и ноември 1982 година 742 
БИТОЛА 

289. Одлука за привремено намалување на 
стапките на придонесите од личен доход 
од стопанството* и од личен доход од не-
стопанството — — — — — — — 742 

ТЕТОВО 
290. Одлука за ослободување од плаќање на 

пресметковната стапка за здружување 
средства во Општинската самоуправна 
интересна заедница за општествена заш-
тита на децата — Тетово за периодот 
IX—XI 1982 година — — — — — — 743 

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

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


