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

Претплатата за 1984 година изне-
сува 1.500 динари. Овој број чини 60 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

503. 
Врз основа иа члан 676 став 1 алинеја 6 од Ус-

тавот ана Социјалистичка Република Македонија, 
Претседател с т о т о на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ НАГРАДИ 

Се прогласува Законот за републичките награди, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општоствено-политичкиот 
собор, одржани на 18 декември 1§84 година. 

Бр. 08-3359 
18 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СЕМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

З А К О Н 

ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ НАГРАДИ 
) 

Член 1 
Во Социјалистичка Република Македонија се до-

делуваат републички награди (награди) со кои се 
оддава највисоко општествено признание за особено 
значајни остварувања од интерес за Републиката во 
областа на стопанството, науката, уметноста, воспи-
танието и образованието, културата, физичката и 
техничката култура, здравствената, социјалната и ху-
манитарната дејност, заштитата на човековата око-
лина, општествено -сконо меките односи и ошптестве-
монп оотитичкиот систем на социјалистичкото само-
управување, публицистиката и новинарството. 

Член 2 
Наградите се доделуваат на поединци, групи 

творци, екипи на организации на здружениот труд, 
други самоуправни организации и заедници, опште-
ствени организации и здруженија на граѓани (орга-
низации). 

Наградите под услови определени оо овој закон, 
можат да се доделат и на странски државјани, како 
и на групи творци, екипи и институции од странство. 

Член 3 
Во Социјалистичка Република Македонија се до-

делуваат следниве награди: 
— „11 Октомври", 
— „Климент Охридски", 
— „Гоце Делчев", 
— „Мито Хаџивасилев-Јасмин" и 
— „25 Мај". 

Член 4 
Со наградата ,Д1 Октомври" се оддава призна-

ние за долгогодишни остварувања во сите области 
на /општествениот труд. 

Со наградата „11 Октомври" се оддава призна-
ние и за остварување »во областа на .стопанството, 
науката и уметноста, што се објавени, изложени, из-
ведени или прикажани во текот на една година. 

Во една година може да се доделат најмногу 
пет награди за долгогодишни остварувања во сите 
области на општествениот труд и најмногу по три 
награди за остварувања во областа на стопанството, 
на науката и на уметноста во текот на една година. 

Член 5 
Со наградата „Климент Охридски" се оддава при-

знание за остварување во текот на една или повеќе 
години во развојот и унапредувањето на: 

— воспитно-образовната практика; системот на 
воспитанието и образованието и на дејноста на вос-
питно-образовните организации; 

— ку лтурно - просвети ата и техничката дејност, 
организирање на дејноста на организациите од об-
ласта на културата и техничката култура, културно-
уметничките манифестации и културните и технич-
ките самодејности: 

— здравствената, социјалната, хуманитарната деј-
ност и организирање на дејноста на организациите 
од овие области и заштитата на човековата околина. 

Во една година може да се доделат најмногу 
три награди за воснитно-образовната дејност, три 
награди за културно-прошетната и техничката деј-
ност и две награди за здравствената, социјалната и 
хуманитарната ДСЈНОСТ И заштитата на човековата 
околина. 

Ч л ен 6 
Со наградата „Гоце Делчев" се оддава призна-

ние за научни остварувања во областа на историјата 
на македонскиот народ, јазикот, книжевноста, фол-
клорот и етнологијата, објавени во текот на една 
година. 

Во една година може да се доделат најмногу 
две награди. 

Член 7 
Со наградата „Мито Хаџивасилев — Јасмин" се 

оддава признание за остварувања што претставуваат 
научен придонес во областа на општествено-економ-
ските односи и општествено-политичкиот систем па 
социјалистичкото самоуправување, како и з>а оства-
рување во областа на публици етиката и новинарство-
то, објавени во текот на една година. 

Во една година може да се доделат најмногу 
две награди. 

Член 8 
Со наградата „25 Мај" се оддава признание за 

постигнатите едногодишни врвни спортски резулта-
та и за повеќегодишна активност и значајни 'Оства-
рувања кои претставуваат придонес за развој и уна-
предување на физичката култура. 

Во една година може да се доделат најмногу две 
награди. 

Член 9 
Наградите се доделуваат по правило секоја го-

дина. 
Член 10 

Исто лице и организација можат да бидат до-
битници на иста награда за едногодишни, за пове-
ќегодишни и за долгогодишни остварувања само по 
еднаш. 

Исто лине може да 'биде добитник на иста на-
града само еднаш и за остварувања како член на 
група творци и на екипа. 
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Член 11 
Иницијативи за доделување награди можат да 

поднесат организации на здружениот труд и други 
самоуправни организации и заедници, општествено-
подитичкм организации, општествени организации, 
органи, здруженија на граѓани и граѓани, од 1 ја-
нуари до 1 март во тековната година за остварува-
ње во претходната година. 

Член 12 
Наградите ги доделуваат (одбори за доделување 

на наградите (одбори). 
Одборите се составени од претседател и најмал-

ку ио 10 членови. 
Претседателите и членовите на одборите ги име-

нува Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија од редот на истакнати работници во об-
ластите во кои се доделуваат наградите и од опште-
ствени работници. 

Мандатот на претседателите и на членовите на 
одборите трае 2 години. 

Работата на одборите е јавна. 

Член 13 
За следење и увид 1во остварувањата и за дава-

ње предлози за доделување на наградите, одборите 
можат да образуваат стручни комисии. 

Член 14 
Одборите одлучуваат за доделување на награ-

дите врз основа на предлози на стручните комисии 
ако тие се образувани. 

Одборите можат да одлучуваат за доделување 
на наградите за поединци, група творци, екипи и на 
организации за кои е дадена иницијатива, а не ги 
предложиле стручните комисии. 

Член 15 
Секој одбор донесува правилник за работа, со 

кој поблиску се определуваат условите и постапката 
за доделување на наградите,, работата на одборот, 
составот и работата на комисиите, начинот на пре-
давањето на наградите, обликот и содржината на 
дипломите и други прашања во врска со доделува-
њето на наградите. 

Правилниците од став 1 на овој член ги потвр-
дува Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Член 16 
Одлуките на одборите за доделување на награ-

дите се објавуваат преку средствата за јавно ин-
формирање, најдоцна 3 дена пред денот на врачу-
вањето на наградите. 

Член 17 
На наградените поединци им се доделуваат дип-

ломи и парични износи и тоа: на секој член од 
изградената група или екипа му се доделува дипло-
ма и подеднаков дел од паричниот износ, а на на-
градените организации само дипломи. 

Член 18 
Паричните износи на наградите ти утврдува Со-

бранието на Социјалистичка Република Македонија 
со одлука. 

Средствата за наградите се обезбедуваат од Ре-
публичкиот буџет. 

Член 19 
Наградите се врачуваат: 
— Наградата „11 Октомври" на 11 октомври — 

Денот на востанието на македонскиот народ; 
— Наградата „Климент Охридски" на 24 мај — 

Денот на словенските просветители; 
— Наградата „Гоце Делчев" на 4 мај — денот 

на смртта на Гоце Делчев ; 

— Наградата „Мито X арив аси лев — Јасмин" на 
21 декември — денот на (раѓањето на Мито Хаџива-
силев — Јасмин и 

— Наградата „25 Мај" на 25 мај — Денот на 
младоста. 

Член 20 
Стручните, финансиските и административните 

работи во врска со доделувањето на наградите ги 
вршат: 

— за наградите „11 Октомври" и „Климент Ох-
ридски", Републичкиот комитет за култура,-

— за наградите „Гоце Делчев" и „25 Мај", Ре-
публичкиот комитет за образование и наука и 

— за наградата „Мито Хаџмвасилев — Јасмин", 
Републичкиот комитет за информации. 

Член 21 
Одборите се должни да ш донесат правилни-

ците од член 15 на овој закон во рок од три месеци 
од денот на 1влегувањет0 во сила на овој закон. 

Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

престануваат да важат: 
— Законот за Наградата „11 Октомври" („Служ-

бен весник на СРМ" број 36/77); 
— Законот за Наградата „Климент Охридски" 

(„Службен весник на СРМ" број 36/77 и 11/81); 
— Законот за Наградата „Гоце Делчев" („Служ-

бен вешик на СРМ" број 12/78 и 25/78); 
— Законот за Наградата „Мито Хаџивасилев — 

Јасмин" („Службен весник на СРМ" број 32/68, 31/74 
и 11/81) И 

— Законот за Наградата „25 Мај" („Службен 
весник на СРМ" број 16/80). 

Член 23 
Овој закон 'влегува во сила осмиот ден од де-

нот на (објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

504. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТБ 

ИНВАЛИДИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за воените инвалиди, .. 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 18 декември 1984 година. 

Бр. 08-3357 
18 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
То/ие Буклески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

Член 1 
Во Законот за воените инвалиди („Службен вес-

ник на СРМ" број 29/73, 45/74, 42/77, 11/81 И 13/84), 
во член 49 по став 1 се додава нов став, кој гласи: 

„Износите на инвалидскиот додаток, посебниот 
инвалидски додаток и материјалното обезбедување 
за време на професионална рехабилитација од 1 јули 
тековната година се зголемуваат за 50% од процен-
тот на порастот на просечниот личен доход на сите 
вработени во Републиката во првото полугодие на 
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тековната година во однос на просечните лични до-
ходи на сите вработени во Републиката од претход-
ната година, што претставува аконтација на зголе-
мувањето »според одредбата на став 1 од овој член 
во наредната година". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Одлука за усогласување според став 1 и одлу-

ка за зголемување на инвалидските примања според 
став 2 на овој член донесува Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, врз основа на официјалните податоци на Репуб-
личкиот завод За статистика." 

По ставот 2 се додава нов став, кој гласи: 
„Зголемувањето на инвалидските примања утвр-

дени според »став 2 на овој член го вршат општин-
ските органи на управата надлежни за работите на 
боречко-инвалидоката заштита по службена долж-
ност, без донесување на решенија". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јули 1984 година. 

505. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МАТЕРИ-

ЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО 
НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за материјално обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната војна, 

што Собранието на 'Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено -политичкиот 
собор, одржани на 18 декември 1984 година. 

Бр. 08-3358 
18 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Ката Лахтова, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕС-
НИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

Член 1 
Во Законот за материјално обезбедување на учес-

ниците во Народноослободителната (војна („Службен 
весник (на СРМ" боој 20/77. 27/78, 11/81 и 13/84) ВО 
член 19 по став 1 се додава нов став, кој гласи: 

„Износите на материјалното обезбедување, утвр-
дени според член 18 на овој закон и став 1 на овој 
член, се зголемуваат од 1 јули тековната година за 
50°/о од процентот на порастот на просечните лични 
доходи на сите вработени во Републиката во првото 
полугодие во тековната година во однос на протеч-
ните лични доходи на сите вработени во Републи-
ката во истиот период од претходната година, што 
претставува аконтација на усогласувањето според 
одредбата на став 1 од овој член во наредната го-
дина". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Одлука за усогласување на основици^ од став 

1 и одлука за зголемување на износите на матери-

јалното обезбедување од став 2 на овој член доне-
сува Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, врз основа на офици-
јалните податоци на Републичкиот завод за статис-
тика". 

Во ставот 3 во вториот ред, зборовите: „врз ос-
нова на одлуката од" се заменуваат со зборовите-, 
„утврден според". 

Ставот 4 се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јули 1984 година. 

506. 
Врз основа, на член 84 став 1 точка 13 и член 

363 став 3 од Законот за општонародна одбрана 
(,.Службен весник на СРМ" бр. 26/84), Претседател-
ството на С? Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОТ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
ПРИЗНАНИЈА НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува видот на признани-

јата за посебни успеси и резултати постигнати во 
подготовките за општонародната одбрана, како и во 
обучувањето и оспособувањето за општонародна од-
брана и начинот на нивното доделување. 

Член 2 
Како признанија за посебни успеси и резултати 

постигнати во подготовките за општонародната од-
брана, како и во обучувањето и оспособувањето за 
општонародна одбрана, се утврдуваат: златна и среб-
рена плакета, значка, пофалница, парична и пред-
метна награда (во натамошниот текст: признанија). 

Член 3 
Признанијата за посебни успеси и резултати пос-

тигнати во подготовките за општонародна одбрана, 
како и во обучувањето и оспособувањето за општо-
народна одбрана се доделуваат по повод 22 декем-
ври — Ден на Југословенската народна армија, 20 
јуни — Ден на цивилната заштита и други празници 
и ју би леи. 

Член 4 
Плаќе тите се со елипсоиден облик со големина 

од 100 х 80 х 5 мм, златната е позлатена, пескарена и 
лапидирана, а сребрената е посребрена и брошурана. 
Основите на планетите се со втиснат правоаголник 
окружен со ловоров венец на чиј големи печатни 
букви полукружно се испишани зборовите „општона-
родна одбрана". Од десната страна на штитот е 
изгоавиран симбол на припадник на општонародната 
одбрана, а од левата страна симбол на припадник на 
вооружените сили. 

Член 5 
Значката за општонародната одбрана е со елип-

соиден облик со големина 28 х 22 мм„ иозлатена, ла-
нсирана , со печен емајл — бела и црвена боја. Ос-
новата на значката е со втиснат правоаголник окру-
жен со ловоров венец на чиј врв е втисната црвена 
ѕвезда петокрака на која двата долни краци се втис-
нати во правоаголната основа и се допираат на шти-
тот. Во средината на значката има штит во кој е 
ттзгравиран грбот на СР Македонија, околу штитот 
полукружно со печатни букви се испишани зборо-
вите општонародна одбрана. Од десната страна на 
штитот е изгравиран симбол на припадник на општо-
народната одби ана, а ол левата страна симбол на 
припадник на вооружените сили. 

Член 6 
Пофалниците имаат облик на правоаголник. Во 

горниот дел на средината е втиснат грбот на Репуб-
ликата, а под него е напишан називот Социјалистич-
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ка Република Македонија, а потоа и називот на орга-
нот што ја доделува. На средината е напишан збо-
рот „пофалница", а под него називот на носителот 
ка кого му се доделува пофалницата и текстот на 
содржината за што се доделува. Во долниот дел на 
средината е втиснат печатот на органот што ја доде-
лува, во десниот долен агол е потписот на овласте-
ното лице што ја доделува. 

Во подлогата на пофалниците уметнички се на-
цртани симболи на општонародната одбрана (тери-
торијалната одбрана, цивилната заштита, подготовки 
за работа ѕво војна). 

Член 7 
Паричните награди можат да изнесуваат најмно-

гу до висината на просечниот месечен нето личен 
доход во Републиката од претходната година. 

Предметни награди се доделуваат во вид на при-
годни предмети со соодветна симболичност. 

Предметните награди можат да бидат во вред-
ност најмногу до висината на просечниот месечен 
нето личен доход во Републиката од претходната го-
дина. 

Член 8 
Признанијата се доделуваат: 
ЗЛАТНА ПЛАКЕТА: 
— за посебни успеси и истакнати резултати во 

организирањето, подготовките, спроведувањето и раз-
војот на системот на општонародната одбрана и' оп-
штествената заштита во СР Македонија; 

— за посебни успеш во реализацијата на целите 
на концепцијата за општонародна одбрана; 

— за посебни успеси и резултати во организира-
њето, подготовките, оспособувањето и обуката на те-
риторијалната одбрана, цивилната заштита, населе-
нието, младината за соработка и други придонеси на 
меѓународен план со што се афирмира и јакне оп-
штонародната одбрана. 

СРЕБРЕНА ПЛАКЕТА: 
— за истакнати резултати во организирањето, 

подготвувањето и спроведувањето на системот на оп-
штонародната одбрана и реализација на концепција-
та за општонародна одбрана, за посебни успеси и 
истакнати резултати во обуката и оспособувањето за 
општонародна одбрана на припадниците на терито-
ријалната одбрана и цивилната заштита, младината, 
работните луѓе и граѓаните и населението; 

— за успешно рако©одење и командовање со 
единиците и штабовите на територијалната одбрана 
и цивилната заштита; и 

— за новини кои придонесуваат во развојот и 
јакнењето на општонародната одбрана во научис-
те хничката мисла, публицистиката, производството и 
издавачката дејност. 

ЗНАЧКА ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА: 
— за постигнати успеси и резултати во органи-

зирањето, подготовките, оспособувањето и обуката 
на територијалната одбрана, цивилната заштита, на-
селението и младината; 

— за посебни успеси и резултати во развојот и 
поопштествувањето на општонародната одбрана; 

— за успешно раководење и командување со еди-
ниците и установите и штабовите на територијалната 
одбрана и цивилната заштита и за посебни успеси 
во спроведувањето на обуката за општонародна од-
брана; 

— за остварената успешна соработка и коорди-
нација помеѓу учесниците во општонародната од-
брана. 

ПОФАЛНИЦИ се доделуваат за посебни успеси 
и резултати во изградбата и развојот на територи-
јалната одбрана и подготовките на цивилната зашти-
та, спроведувањето на подготовките за организација-
та и функционирањето за работа во услови на вој-
на на општествено-полмтичк ите заедници и нивните 
органи, општествено-политичките и општествените 
организации, организациите на здружен труд, месни-
те заедници и другите самоуправни организации и 
заедници. 

ПАРИЧНИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ се доде-
луваат за успешно раководење, командување, органи-
зирање, подготвување, оспособување на единиците, 

установите и штабовите на територијалната одбрана, 
цивилната заштита и посебни успеси во спроведува-
њето на обуката за општонародна одбрана и за дру-
ги работи кои придонесуваат ©о јакнење на систе-
мот за општонародна одбрана. 

Член 9 
Златната и сребрената плакета и значката за оп-

штонародната одбрана се доделуваат на: општестве-
но-шлитички заедници и нивните органи, општестве-
но-политичките »организации и општествените орга-
низации и нивните органи, (организации на здружен 
труд, месни заедници и другите самоуправни орга-
низации и заедници и здруженијата на граѓаните, 
припадниците на единиците, установите и штабовите 
на територијалната одбрана и цивилната заштита и 
поединци, на странските делегации и поединци. 

Поф алниците, паричните и предметните награди 
се доделуваат на припадниците на единиците, уста-
новите и штабовите на територијалната одбрана и 
цивилната заштита џ на други лица, како знак за 
признание за истакнати резултати постигнати во ор-
ганизирањето и оспособувањето и за соработка и 
успеш постигнати во обуката и оспособувањето за 
општонародна одбрана и за други работи кои придо-
несуваат за јакнење на системот на општонародната 
'одбрана. 

Член 10 
Златната плакета ја доделува Претседателството 

на Социјалистичка Република Македонија. 
Сребрен ата плакета ја доделуваат: командантот 

на територијалната одбрана на Републиката, коман-
дантот на Републичкиот штаб за цивилна заштита 
и републичкиот секретар за народна одбрана. 

Член 11 
Значката за општонародна одбрана ја доделу-

ваат : командантот на територијалната одбрана на 
Републиката, командантот на Републичкиот штаб за 
цивилна заштита и републичкиот секретар за народ-
на одбрана. 

На добитниците на значката за општонародна 
одбрана, »овластените лица од ставот еден на овој 
член, им издаваат уверение. 

Член 12 
Пофалницата ја доделуваат: командантот на те-

риторијалната одбрана на Републиката, командантот 
на Републичкиот штаб за цивилна заштита, репуб-
личкиот секретар за народна одбрана, советот за на-
родна одбрана на собранието на општината и гра-
дот Скопје. 

Член 13 
Паричните и предметните награди ги доделу-

ваат: командантот на територијалната одабрана на Ре-
публиката, командантот на Републичкиот штаб за 
цивилна заштита, републичкиот секретар за народна 
одбрана и Советот за народна одбрана на Собрани-
ето на општината и градот Скопје. 

Член 14 
Предлози за доделување на признанија можат 

да дадат органите на опште ствено-пол цртичките заед-
ници, организациите на здружен труд, месните за-
едници и другите самоуправни организации и заед-
ници, општествено-поЈгитички организации и опште-
ствените организации и здруженијата на граѓаните, 
старешините на единиците, установите и штабовите 
на територијалната одбрана и цивилната заштита, 
како и поединци. 

Предлозите од ставот еден на овој член се 
доставуваат до надлежниот орган, 'односно , овласте-
ните лица за доделување на признанија. 

Предлозите за доделување на златната плакета 
се доставуваат до Претседателството на Социјалис-
тичка Република Македонија, преку Републичкиот 
секретаријат за народна одбрана. • 

Командантот на територијалната одбрана на Ре-
публиката, командантот на Републичкиот штаб за 
цивилна заштита, републичкиот секретар за народна 
одбрана, Советот за народна одбрана на Собранието 
на општината и градот Скопје, формираат комисија 



ѓ 

:19 декември 1984 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 39 — Стр. 789 

која ги разгледува и оценува предлозите и со свое 
мислење ги доставува до органот односно овластено-
то лице за доделување. 

Во рамките на територијалната одбрана функ-
цијата на комисија ја врши кадровскиот совет. 

Член 15 
Признанијата се врачуваат на свечен начин од 

страна на претставници од органите и овластените 
лица за доделување на признанијата. 

Член 16 
Стручно-техничките работи за изработката на 

признанијата, ги вршат Републичкиот штаб за тери-
торијална одбрана и Републичкиот секретаријат за 
народна одбрана. 

Евиденција за доделување на признанијата во-
дат органите што ги доделуваат. 

Трошоците во врска со изработката и доделува-
њето на признанијата паѓаат на товар на органот 
што ги доделува. 

Трошоците за изработка и доделување на злат-
ната плакета ги обезбедува Републичкиот секрета-
ријат за народна одбрана. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за видот, обликот 
и начинот на доделување на плакетите, значки, по-
фалници и награди за посебни успеси постигнати во 
организирањето и спроведувањето на подготовките 
за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ", 
број 34/77 И 33/83). 

Член 18 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СР Македонија". 

Бр. 08-803 
10 декември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Томе Буклески, е. р. 

507. 
Врз основа на член 206, став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ, 
ДНЕВНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ 
ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 

РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

# Член 1 
Во Уредбата за патните, дневните и другите тро-

шоци за службени патувања во странство на работ-
ниците во републичките органи на управата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 4/84), во член 6 став 1 се 
додаваат нови ставови 2 и 3, кои гласат: 

„Во налогот за службено патување треба да се 
назначи дали се обезбедени бесплатно сместување и 
исхрана, односно само бесплатно сместување или бес-
платна исхрана. 

Ако работниците на службено патување во стран-
ство имале издатоци и за сместување, издатоците им 
се признаваат во износ на цела дневница. Трошоци-
те за сместување се докажуваат со хотелска сметка. 
Ако работниците не поднесат хотелска сметка, днев-
ницата им се намалува за 50®/©". 

/ 
Член 2 

По член 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 

„Член 6а 
На работниците им припаѓа цела дневница за 

службено патување во земји во кои трошоците се 
плаќаат во национална валута која не е конверти-
билна, со писмен доказ за легитимна замена на кре-

дитно писмо односно на девизи за национална валу-
та најмалку <80% од износот на дневницата што им при-
паѓа. Ако износот на легитимната замена на кредитно-
то писмо односно на девизите за национална валута е 
помал од 80% од пресметаниот износ на дневни-
цата, за износот на помалку извршената замена на 
кредитното писмо односно на девизите за нацио-
налната валута на земјата во која е извршено служ-
бено патување, дневницата сразмерно се намалува" 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила од наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-1713/1 
6 декември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

508. 
Врз основа нѓ член 27 и 28 од Законот за систе-

мот на цените и општествена контрола на цените 
на производите и услугите („Службен весник на 
СРМ" бр. 33/80), а во врска со точка 9 од Одлуката 
за условите и начинот на формирањето на цените 
и општествена контрола на цените во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 23/84 и 46/84), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО АВТО-

БУСКИОТ ЛИНИСКИ СООБРАКАЈ 

1. Организациите на здружениот труд што вршат 
превоз на патници во автобускиот линиски сообра-
ќај на територијата на СР Македонија можат цените 
утврдени во тарифата за превоз на патници што 
постоела на денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука да ги зголемат до 15,5%. 

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

Бр. 23-1795/1 
С декември 1984 година 

Скопје 

509. 
Врз основа на член 5 од Уредбата за патните, 

дневните и другите трошоци за службени патувања 
во странство на работниците во републичките орга-
ни на управата („Службен весник на СРМ" бр. 4/84), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА 
СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО СТРАНСТВО ШТО НА 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА РЕ-

ПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНА-
ВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1. Во Решението за највисоките износи на днев-
ниците за службени патувања во странство, што на 
републичките органи на управата и на републичките 
организации им се признаваат во материјални тро-

п е тире тсед ател 
на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 
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шаци („Службен весник на СВМ" бр. 4/84 и 19/84), 
во точка 1 текстот што се однесува на Ангола се ме-
нува и гласи: 

„За Ангола: 

I група 
I I група 

80 САД долари 
72 САД долари" 

Текстот што се однесува на Австралија се мену-
ва и гласи: 

„За Австралија: 

I група 
I I група 

85 австралиски долари 
77 австралиски долари" 

I група 
I I група 

1.100 австриски шилинзи 
1.000 австриски шилинзи" 

Текстот што се однесува на Бангладеш се менува 
и гласи: 

„За Бангладеш-

I група 
I I група 

80 САД долари 
72 САД долари" 

Текстот што се однесува на Данска се менува 
и гласи: 

„За Данска-

I група 
I I група 

600 дански круни 
540 дански круни" 

Текстот што се однесува на Етиопија се менува 
и гласи-

„За Етиопија: 

I група 
I I група 

60 САД долари 
54 САД долари" 

По текстот што се однесува на Гвинеја се додава 
нов текст, кој гласи: 

„За Гвинеја Бисао: 

I група 
I I група 

95 САД долари 
86 САД долари" 

'По текстот што се однесува на Индонезија тре-
ба да се додаде Иран со износите утврдени во реше-
нието. 

Текстот што се однесува на Ирак се менува и 
гласи: 

„За Ирак: 

I група 
I I група 

90 САД долари 
81 САД долари" 

Текстот што се однесува на Ирска се менува и 
гласи: 

„За Ирска: 

I група 
I I група 

60 англиски фунти 
54 англиски фунти" 

Текстот што се однесува на Исланд се менува и 
гласи: 

„За Исланд: 

I група 
И група 

60 САД долапи 
54 САД долари" 

Текстот што се однесува на ДР Јемен се менува 
и гласи: 

„За ДР Јемен: 

I група 
П група 

100 САД долари 
90 САД долари" 

Текстот што се однесува на Камерун се менува 
и гласи: 

„За Камерун: 

I група 
I I група 

92 САД долари 
83 САД долари" 

Текстот што се однесува на Канада се менува и 
гласи: 

„За Канада: 

I група 
I I група 

75 канадски долари 
68 канадски долари" 

Текстот што се однесува на Австрија се менува 
И 'Гласи: 

„За Австрија: 

Текстот што се однесува на Кенија се менува и 
гласи• 

„За Кенија: 

I група 
I I група 

55 САД долари 
50 САД долари" 

Текстот што се однесува на Либерија се менува 
и гласи: 

„За Либерија: 

I група 
I I . група 

90 САД долари 
81 САД долари" 

Текстот што се однесува на Малезија се менува 
и гласи: 

„За Малезија: 

I група 
I I група 

100 САД долари 
90 САД долари" 

Текстот што се однесува на Малта, се менува и 
гласи: 

„За Малта: 

I група 
I I група 

75 САД долари 
67 САД долари" 

Текстот што се однесува на Норвешка се мену-
ва и гласи: 

„За Норвешка: 

I група 
I I група 

700 норвешки круни 
630 норвешки круни" 

Текстот што се однесува на Оман се менува и 
гласи: 

„За Оман: 

I група 100 САД долари 
I I група 90 САД долари" 

Текстот што се однесува на Пакистан се менува 
и гласи: 

„За Пакистан: 
I група 

I I група 
76 САД долари 
68 САД долари" 

Текстот што се однесува на Сејшели се менува 
и гласи: 

„За Сејшели: 

I група 
I I група 

95 САД долари 
86 САД долари" 

Текстот што се однесува на, Шведска 'се менува 
и гласи: 

„За Шведска: 

I група 
I I група 

800 шведски круни 
720 шведски круни" 

Текстот што се однесува на Танзанија се менува 
и гласи: 

„За Танзанија: 

I група 
П група 

90 САД долари 
81 САД долари" 
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Текстот што се однесува на Тајланд се менува 
и гласи: 

„За Тајланд: ' 

I група 75 САД долари 
I I група 68 САД долар-

Текстот што се однесува на сите други држави* 
се менува и гласи: 

„За сите други држави: 
I група 55 САД долари 

I I група 50 САД долари" 

2. Ова решение се применува на службените па-
тувања во странство што почнуваат од денот на него-
вото (влегување во сила. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Цр. 23-1713/2 
6 декември 1984 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, е. р. 

510. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 24 октомври 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација и 
систематизација на работите и работните задачи, 
донесен од Претседателството на Здружението на 
тутунопроизводителите „Арома" во Радовиш на 31 
март 1984 година, во делот 1во кој како услов за вр-
шење на работите и работните задачи на благајник 
— администратор е предвидена една година работно 
искуство во Здружението. 

2. СЕ УТВРДУВА дека точките 2 и 4 од Анек-
сот кон Правилникот за организација и системати-
зација на работите и работните задачи, донесен од 
Претседателството на означеното Здружение на 26 
ноември 1983 година, во времето на нивното важе-
ње не биле во согласност со Уставот и законот. 

Оваа одлука има дејство на одлука со која се 
укинува самоуправен општ акт. 

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

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 136/84 од 19 септември 1984 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ос-
порените членови од актите означени во точките 
1 и 2 на оваа "одлука. Постапката е поведена затоа 
што основано се постави прашањето за согласноста 
на оспорените акти со Уставот и законот. 

5. Судот на седницата утврди дека оспорениот 
Анекс — Правилник престанал да важи со донесу-
вањето на нов Правилник за организација и систе-
матизација, но од престанокот на неговото важење 
до поднесувањето на претставката не поминало по-
веде од една година, поради што, согласно член 419 
став 2 од Уставот на СР Македонија, Судот оцени 
дека постојат процесни претпоставки за оценување 
на неговата, уставност и законитост. 

Понатаму, Судот утврди дека во оспорените 
Правилници како услови за извршување на работите 
и (работните задачи на благајник — администратор, 
покрај другото, е предвидено кандидатите да имаат 
работно искуство од две години на благајничко — 
административни работи од кои една година во Здру-
жението на тутунопроизводителите „Арома" во Ра-
довиш, како и да имаат морални квалитети како 
примерни граѓани и добри тутунопр оизсздители. 

Од изнесеното произлегува дека означените 
Правилници содржат елиминаторнм услови за извр-
шување на работи и работни задачи на благајник 
— администратор. 

Со оглед на тоа што според член 210 став 3 од 
Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин под 
еднакви услови му е достапно секое работно место 
и функција во општеството, со предвидувањето на 
кандидатите да имаат една година работно искуство 
во Здружението се стеснува кругот на лицата кои 
што можат да конкурираат за извршување на озна-
чените работи и работни задачи. В|оедно, согласно 
"лен 168 'став 1 и член 179 од Законот за здруже-
ниот труд, работниците при утврдувањето на посеб-
ните услови треба да поаѓаат од потребите на про-
цесот на трудот, од природата, технологијата и дру-
гите услови на трудот, меѓу кои не спаѓаат морал-
ните квалитети. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека ос-
порените Правилници во означените делови не се 
во согласност со означената уставна одредба и дека 
се во (спротивност со означените одредби од Зако-
нот за здружениот труд. 

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

У. бр. 136/84 
24 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

511. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 24 октомври 1984 
година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 3, 6 и 7 од член 
22 од Правилникот за доделување на станови и кре-
дити за станбена изградба на Трговската [производна 
организација „Вардар-Промет" Основна организација 
на здружениот труд „Јадран" во Неготино. 

2. Оваа Одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Трговската производна »организација 
„Вардар-Промет" Основна организација на здружен 
труд „Јадран" во Неготино на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето во Неготино, оо предлог поднесен 
до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на точките 
3, 6 и 7 од Правилникот означен во точката 1 од 
оваа Одлука. Постапката е поведена затоа што ос-
порените точки од член 22 од означениот правил-
ник не ое во (согласност со Уставот и се во спротив-
ност со" Законот за здружениот труд и Законот за 
станбени односи. Ова затоа што во точката 3 од 
член 22 е предвидено за секоја година работен стаж 
поминат во таа организација на здружениот труд 
работникот да добива по 1 ©од, со што всушност 
се вреднува само работниот стаж поминат во орга-
низацијата, а не вкупниот работен стаж. 

Понатаму во предлогот се наведува дека како 
посебен основ во точката 6 од истиот член е пред-
видена социјалнб-економската положба на работникот 
без притоа да бидат утврдени објективизирани мери-
ла врз основа на кои ќе се направи разграничување 
на социјалната состојба на секој работник. 

Исто така, во предлогот се наведува дека во 
точката 7 од член 22 е предвидена и „оценката за 
постигнатите резултати на работникот" без притоа 
да бидат утврдени објекти визи р ани мерила за утвр-
дување на стварниот придонес на работникот во ра-
ботењето, со што и било препуштено на Комисијата 
за доделување на (Станови да дава своја оценка за 
резултатите од трудот. 
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4. Судот на седницата утврди дека во точката 
3 од член 22 од оспорениот Правилник е предвидено 
вреднување само на работниот стаж стекнат <во озна-
чената организација. 

'Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд правото на работа оо општествени сред-
ства што го стекнува секој работник во здружениот 
труд е 'основ за остварување на неговите права, об-
врски и одговорности во здружениот труд. Работеј-
ќи во здружениот труд со општествени средства ра-
ботникот создава доход кој има општествен карак-
тер. Дел од создадениот доход, односно дел од чис-
тиот доход, кој работниците во основните органи-
зации го издвојуваат во фондот за заедничка по-
трошувачка, покрај другото го користат и за обез-
бедување на станови на работниците. Работејќи, пак, 
и создавајќи доход со општествени средства, работ-
никот стекнува и работен стаж кој исто така има 
општествен карактер, без оглед дали е стекнат во 
една или во повеќе организации. 

Согласно начелото на еднаквост утврдено во Од-
дел II »став 5 алинеја 9 од Окшовните начела на Ус-
тавот на СР Македонија, неприк оставената положба 
и улогата на човекот ја сочинуваат, покрај другото, 
и еднаквоста на правата, должностите и одговорнос-
тите на луѓето во согласност со Уставот и законот. 

Со оглед на тоа, Судот смета дека различното 
вреднување на работниот стаж во и вон организа-
цијата, претставува 'неоправдано привилегирана на 
тие работници мои работниот стаж го стекнале во 
организацијата. Ова затоа шах) организацијата, пред-
видувајќи го работниот стаж како основ за распре-
делба на станови и станбени кредити, поаѓа од ра-
ботниот стаж како елемент и израз на личниот 
придонес на работникот што ост својот труд го дал 
во зголемувањето на материјалната 'основа на со-
цијалистичкото општество. Поаѓајќи од ова, а осо-
бено имајќи го предвид општествениот карактер на 
доходот. Судот утврди дека помалото вреднување на 
работниот стаж стекнат во другите организации, соз-
дава нееднаквост меѓу работниците во распределба-
та на средствата за заедничка потрошувачка. 

• 5. Понатаму Судот утврди дека во точките 6 и 
7 од оспорениот член 22 се определени бодови по 
основите „(социјална положба" и „придонес во ра-
ботата". Притоа, работникот кој се наоѓа во ло!ша 
социјална економска положба по овој основ добива 
10 бода, работникот кој се наоѓа во средна социјал-
на економска положба добива 5 бода и работникот 
кој се наоѓа во добра социјална економска положба 
ке добива бодови. За добро постигнатите резултати 
на работникот во работата се определени 2 бода, иза 
многу добрите 6 бода и за одличните резултати 
10 бода. Притоа, не се утврдени објективизирани 
мерила врз ош ова на кои ќе се направи разграни-
чување на овие три состојби 

Согласно член 42 став 1 од Законот за станбе-
ните односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73) 
и член 463 од Законот за здружениот труд работни-
ците во организациите на здружениот труд за одре : 

дување редот на првенство за добивање на станови 
можат, покрај социјално економските да утврдат и 
такви основи кои се поврзани со придонесот на ра-
ботникот во работата. Притоа, при оценувањето како 
на социјално економските основи така и на придоне-
сот во работата мора да се поаѓа од објективни ос-
нови и мерила утврдени во самоуправниот општ акт 
за распределба на станови. Со оглед на тоа основа-
но се .поставува прашањето за согласноста на точ-
ките 6 и 7 од член 22 оо члежг 42 став 1 од За-
конот за станбени односи и за нивната спротивност 
со член 463 од Законот за здружениот труд. 

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

, У. бр. 173/84 
24 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

512. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и 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 ноември 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Самоуправната спогодба за 
Здружување во Водостопанска работна организација 
„Брегалница'4 — Кочани и Статутот на означената 
организација усвоени од страна на вработените ео 
референдум на 5 мај 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Водостопанската работна организаци-
ја „Брегалница" — Кочани на начин предвиден за 
објавување на самоуправните »општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актите оз-
начени во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
е поведена затоа што основано се постави праша-
њето за спротивноста на оспорените акти со член 
462 став 2 од Законот за здружениот труд. 

4. На (седницата Судот утврди дека со оспорените 
акти се врши здружување на повеќе основни орга-
низации на здружениот труд во работна организација 
и дека пред нивното донесување не било обезбеде-
но претходно расправање- на собир на работниците, 
туку (биле усвоени директно со референдум. 

Согласно член 462 став 2 од Законот за здру-
жениот труд, за сите прашања за кои се донесуваат 
одлуки со лично изјаснување на работниците мора 
да се обезбеди претходно расправање на начин оп-
ределен со статутот. 

Со оглед на тоа што пред донесувањето на ос-
порените акти по нив не било обезбедено претходно 
расправање на собири на работниците, туку тие би-
ле усвоени директно оо референдум. Судот утврди 
дека оспорените акти се во спротивност со член 
462 став 2 од Законот за здружениот труд.' 

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

У. бр. 125/83 
7 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

513. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Македо-
нија и за правното дејство на неговите одлуки, на 
седницата одржана на 21 ноември 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 20 алинеја 1, член 22 
став 2, член 23 и член 24 од Правилникот за реша-
вање на станбените потреби на работниците во Ос-
новната организација на здружениот труд „Илин-
ден", во состав на Работната (организација „Интер-
промет" во Скопје, со референдум одржан на 7 
март 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Организација на начин 
предвидел за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 167/84 од 3 октомври 1984 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ос-
порените членови од Правилникот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена за-
тоа што основано се постави прашањето за соглас-
носта на оспорените одредби од означениот Правил-
ник со Уставот и законот. 
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4. Судот >на седницата утврди дека: 
а) во член 19 од оспорениот Правилник како 

еден од основите за утврдување редот на првенство-
то за добивање на стан е предвиден и работниот 
стаж. Во член 20 од Правилникот е извршено вред-
нување на овој основ и притоа за работен стаж до 
5 (години не се добиваат бодови, а за секоја наредна 
година се добива по 1 бод вклучувајќи ги тука и 
претходните 5 години. 

Од оваа одредба произлегува дека работниците 
кои имаат работен стаж до 5 години не добиваат 
бодови по тој основ за тоа време. 

Согласно член 173 став 3 од Законот за здруже-
ниот труд, работникот своите права, обврски и од-
говорности по основ на работниот однос ги оства-
рува од денот кога започнал да работи. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член не се 
вреднува работниот стаж до 5 години, Судот утвр-
ди дека со тоа се создава нееднаквост меѓу работ-
ниците поради што овој член не е во согласност со 
уставното начело на еднаквост и е во (спротивност 
со означената законска одредба; 

б) во член 22 од оспорениот Правилник се вр-
ши вреднување на основот корисна површина по член 
на семејство и притоа е предвидено дека под члено-
ви на потесното семејство се. подразбираат брачните 
другари и децата кои живеат во заедничко дома-
ќинство. 

Според член 10 став 2 од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73), како 
членови на семејното домаќинство на носителот на 
станарско право се сметаат: брачниот другар, деца-
та на носителот на станарското право и на неговиот 
брачен другар, како и лицата што носителот на ста-
нар ек ото право е должен да ги издржува, а кои 
заедно оо него трајно живеат. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член од 
Правилникот се поаѓа од семејството, а не од се-
мејното домаќинство и поради тоа што се исклу-
чени лицата кои носителот на станарското право е 
должен да ги издржува, Судот утврди дека со тоа 
се стеснува кругот на лицата кои можат да бидат 
членови на семејното домаќинство, односио дека овој 
член не е во согласност со означената законска 
одредба; 

в) во член 24 е извршено вреднување н^ осно-
вот „работен придонес" и е предвидено по овој ос-
нов работникот да добива 3 бода за секои 10.000 
динари исплатен просечен личен доход во претход-
ната година. Во член 23, пак, стручната подготовка 
е вреднувана како израз на сложеноста на работите 
и работните задачи, така што за висока стручна под-
готовка се добиваат 20 бода, за виша и ВКВ 15 бо-
да, за средна и КВ 10 бода и за ПК и НК работ-
ник 5 бода. 

Од изнесениве одредби произлегува дека работ-
ниците со висока стручна подготовка, кои по прави-
ло остваруваат и повисок личен доход, добиваат 
најголем број на бодови како по основот „.стручна 
подготовка", така и по основот „работен придонес". 

Од Јдруга страна, пак, во член 21 од Правилни-
кот по основ на станбената состојба, работник кој 
нема стан добива само 10 бода. 

Од изнесениве одредби произлегува дека струч-
ната подготовка, преку која на одреден начин се 
вреднува и работниот придонес, има доминатно вли-
јание при утврдувањето редот на првенството за до-
бивање на стан. 

Според мислењето на Судот, за утврдување ре-
дот на првенството за добивање на стан, покрај оо-
цијално-економските основи треба да се утврдат и 
такви основи кои произлегуваат од придонесот во 
работата, како што е и сложеноста на работите и 
работните задачи. Меѓутоа, основно начело кое се 
применува при распределбата на станови треба да 
биде уставното начело на заемност и солидарност, 
а за остварување на ова начело при утврдувањето 
редот на првенството за добивање на стан првенстве-
но влијание не можат да имаат такви основи кои со-
цијалио-економски критериуми ги сведуваат на сим-
боличен број бодови. 

Во конкретниот случај првенствено влијание има 
стручната подготовка како израз на сложеноста и 
придонесот на работата кој се изразува преку ис 
платениот личен доход, поради што Судот утврди 
дека со тоа не се обезбедува остварувањето на ус-
тавното начело на заемност и солидарност. 

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

У. бр. 167/84 
21 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

514, 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија, член 14 
став 1 алинеја 4 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, по одр-
жаната јавна расправа на 15 ноември 1984 година 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 12 точка 3 и 8 и член 
14 став 2 од Правилникот за користење на сред-
ствата за станови и станбена изградба, донесен од 
работниците во Стопанската банка — Основна банка 
Струмица со референдум одржан на 25 октомври 
1983 година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на член 12 точка 7 и член 11 
став 1 од Правилникот означен во точката 1 од 
оваа Одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Стопанска банка — Основна банка 
Струмица, на начин предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, оо решение У. 
бр. 151/84 од 12 септември 1984 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 12 точка 3, 7 и 8, член 11 став 1 и член 14 
став 2 од Правилникот означен во точката 1 на оваа 
одлука. Постапката е поведена затоа што основано 
се постави прашањето за согласноста на оспорените 
одредби со Уставот и законот. 

5. Претставникот на Стопанска банка — Основ-
на банка Струмица, на јавната расправа наведе дека 
при рангирањето на брачните другари вработени во 
Банката за добивање на стан или станбен кредит се 
рангира оној брачен другар кој има поповолна бо-
довна листа и му се додаваат уште 5 бода поради 
вработеноста на неговиот брачен другар во Банката. 
Понатаму, наведе дека во однос на вреднувањето на 
работниот стаж само погрешно е внесено во Пра-
вилникот „работен стаж во организацијата" додека 
при рангирањето на кандидатите се вреднува цело-
купниот работен стаж. Тој исто така наведе дека 
одредбата за „дефицитарни кадри" е погрешно вне-
сена во Правилникот и дека таа не се применува. 
За оценувањето на придонесот, преставникот наведе 
дека извршниот одбор на синдикатот е овластен да 
дава оценка затоа што тој брои повеќе членови 
и тие се распоредени во повеќе делови на процесот 
на трудот и поради тоа имаат поголема можност 
за објективна оцена на придонесот од комисија која 
би била составена од три члена. За основите и мери-
лата за станбени кредити претставникот наведе дека 
правилно би било да постојат посебни основи и ме-
рила за распределба на тие кредити. 

6. Судот на седницата и на јавната распоава 
утврди дека во член 12 точка 3 од оспорениот Пра-
вилник при утврдувањето на редот на првенството 
за добивање на стан како основ е предвиден само 
работниот стаж стекнат во основната организација 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за зтшзу« 
жениот труд, правата на работа да општествени 
средства што го стекнува секој работник во здруже-
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ниот труд е основа за остварување на неговите пра-
ва, обврски и одговорности во здружениот труд. Ра-
ботејќи во здружениот труд 100 општествени средства 
работникот создава доход кој има општествен карак-
тер. Работејќи, пак, и создавајќи доход оо (Опште-
ствени средства, работникот стекнува и работен 
стаж кој исто така има општествен карактер, без 
оглед дали е стекнат во една или повеќе организа-
ции. 

Согласно начелото на еднаквост утврдено во дел 
И став з алинеја 9 од Основните начела на Уста-
вот на СР Македонија, неприкосновената положба и 
улогата на човекот ја сочинуваат, покрај другото, 
и еднаквоста на правата, должностите и одговорнос-
тите на луѓето во согласност со Уставот и законот. 

Со оглед на изнесеното. Судот смета дека вред-
нувањето само на работниот стаж стекнат _ во орга-
низацијата, претставува неоправдано привилегирана 
на оние работници кои работниот стаж го стекнале 
во таа организација. Ова затоа што, предвидувајќи 
го работниот стаж како основ за распределба на 
станови и (станбени кредити, организацијата треба да 
поаѓа од работниот стаж како елемент и (Израз на 
личниот придонес на работникот што со својот труд 
го дал во зголемувањето на материјалната основа 
на социјалистичкото општество. Поаѓајќи од ова, а 
особено имајќи го предвид општествениот карактер 
на доходот, Судот утврди дека вреднувањето само 
на работниот стаж стекнат во основната организа-
ција ,создава нееднаквост меѓу работниците во рас-
пределбата на средствата за заедничка потрошувачка. 

7. Понатаму, Судот утврди дека како основ за 
утврдување редот на првенството за добивање на 
стан во член 12 точка 8 од Правилникот е предви-
дено залагањето и успешното извршување на 
работите и работните задачи. Притоа, се определе-
ни гри категории на работници и во зависност од 
категоријата се добиваат 25, 20 или 15 бода. Според 
ставот 2, пак, од овој член бодирањето го врши Из-
вршниот одбор на основната 'организација на Син-
дикатот. 

При утврдувањето на основите и мерилата за 
распределба на станови работниците можат, покрај 
социјално-ек оно меките критериуми, да утврдат и так-
ви основи и мерила кои се поврзани со придонесот 
иа работникот во работата Меѓутоа, заради оценка 
ка стварниот придонес на работникот, согласно член 
42 од Законот за станбени односи и член 463 од 
Законот за здружениот труд, треба со референдум 
да се утврдат објективизирани основи и мерила, а 
оценка на придонесот, согласно член 181 рд Зако-
нот за здружениот труд, може да (Врши работничкиот 
совет, комисија која тој ќе ја формира или работ-
ниците непосредно. 

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од 
Правилникот не се утврдени објективизира™ основи 
и мерила за оценка на придонесот во работата и 
со оглед на тоа што оценувањето на придонесот го 
врши Извршниот одбор на Синдикатот, Судот утвр-
ди дека таа не е во согласност со означената закон-
ска одредба од Законот за станбени односи и дека 
е во спротивност со означените членови од Зако-
нот за здружениот труд. 

8. Исто така, Судот утврди дека во член 14 
став 2 од Правилникот е предвидена можност за 
отстапување од одредбите на Правилникот и доде-
лување на стан без оглед на редот на првенството, 
покрај другото и на дефицитарните кадри чија не-
опходност ја цени Советот на Работната заедница 
и Извршниот одбор на Синдикатот. 

Согласно член 42 од Законот за станбените од-
носи и член 463 од Законот за здружениот труд, во 
самоуправниот општ акт со кој се уредуваат осно-
вите и мерилата за утврдување редот на првенство-
то за добивање на стан, работниците со референдум 
треба однапред да утврдат објективни основи со кои 
се определува (мои стручни кадри се дефицитарни, 
односно од посебно значење за организацијата на 
здружениот труд. Воедно, треба да се утврдат осно-
ви и мерила со кои ќе се утврди обемот на сред-
ствата за решавање на станбените прашања н а овие 
работници и редот на првенството меѓу нив. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член не се 
утврдени објекти визирани основи и мерила за обе-
мот на средствата и за редот на првенството за ре-
шавање на станбените потреби на работниците кои 
се од посебно значење за Банката, како и со оглед 
на тоа што не е определено кои стручни кадри се 
дефицитарни, Судот утврди дека овој член не е во 
согласност со означените законски одредби. 

9. Во однос на оспорениот член 12 точка 7 и 
член 11 став 1 од означениот Правилник, Судот, 
оцени дека нема основ за понатамошно водење на 
постапката. Имено, во член 12 точка 7 како еден 
од основите за утврдување редот на првенството за 
доделување на станови и станбени кредити е пред-
видена и вработеноста на брачниот другар кој основ 
се вреднува со 5 бода. 

Притоа, Судот смета дека е уставно драво на 
работниците, врз основа на начелото на заемност и 
солидарност (да ги определат основите и мерилата 
за утврдуваше (редот н а првенството за добивање 
на стан и станбен кредит, па во тие рамки можат 
да ја предвидат и вработеноста на брачниот другар 
во иста организација и тој основ да го вреднуваат 
со однапред утврден број на бодови. 

Во член 11 став 1, пак, е предвидено за доде-
лување на станбени кредити да се применуваат ис-
тите основи и мерила предвидени за распределба 
на станови. 

Според мислењето на Судот, самоуправно право 
е на работниците да ти определат основите и мери-
лата за распределба на станови и станбени кредити. 
Кои и какви основи ќе предвидат тоа е нивно право, 
но притоа, не сЗмеат да ги повредат уставните и за-
конските одредби. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 151/84 
15 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

515. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 15, алинеја 
2 и член 20 »од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
14 ноември 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ алинеја 5 став 2 на член 40 
и член 45 од Правилникот за внатрешна организа-
ција и систематизација на работите и работните 
задачи на Основната организација на здружениот 
труд „ Кристалот аверница" — Крушево во состав на 
Работната организација „Стакларник" — Скопје, до-
несен од собирот на работните луѓе на 8 октомври 
1982 подни а. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здружени-
от труд „Кристалограверница" — Крушево на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 143/84, од 19 септември 1984 година поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тот означен во точката 1 на оваа одлука. Постап-
ката е поведена затоа што пред Судот основано се 
постави прашањето за согласноста на оспорените 
членови на Правилникот со член 210 од Уставот на 
СР Македонија и за нивната спротивност со член 
168 став 1 и член 179 од Законот за здружениот 
труд. 

4. На седницата Судот, по сопствена иницијати-
ва, утврди дека алинеја 5 на став 2 на член 40 и 
во член 45 од оспорениот правилник како посебен 
услов покрај другите е предвидена и морално-ло-
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точката подобност за одредени работи односно ра-
ботни задачи. 

5. Во член 210 став 3 од Уставот на СР Маке-
донија на секој граѓанин под еднакви услови му се 
достапни секое работно место и функција во оп-
штеството. Исто така, според член 168 став 1 и 
член 179 од Законот за здружениот труд самоуп-
равно право е на раб1отниците во организациите на 
здружениот труд, покрај другото да ги утврдат и 
посебните услови за засновање на работен однос, 
кои пред се се во врска со карактерот и природата 
на работите односно работните задачи што ќе ги 
врши работникот. Меѓутоа, Судот смета дека нема 
основ во Уставот и во Законот како посебен услов 
за вршење на рабош односно работни задачи да 
се бара морално-политичката подобност, односно да 
се бара од работникот да ги докажува посебните 
својства кои се изразуваат преку неговиот однос кон 
моралот на општеството, неговите карактерни осо-
бини и онштествено-политичката активност. 

Според мислењето на Судот само кога е во праша-
ње именување на работоводен орган, законски е 
органичена, на одредено време »достапноста на тоа 
работно место на лица кои се осудени на безуслов-
на казна затвор за кривично дело против основите 
на социјалистичкото самоуправно општествено уре-
дување и безбедноста на земјата, против стопанство-
то, против правата на самоуправување, против оп-
штествената сопственост или против службената дол-
жност извршено со умисла, а за даути кривични де-
ла ако е осудено на безусловна казна затвор во тра-
ење од најмалку три години (член 511 од Законот 
за здружениот труд). 

Со оглед на тоа Судот утврди дека надвор од 
случаите предвидени во член 511 од Законот за 
здружениот труд не постои уставен основ за посебно 
предвидување на морално-палитичката подобност 
како посебен услов за засновање на работен однос. 

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

У. бр. 143/84 
14 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

516. 
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 но-
ември 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 16, 17, 29 точка 
9, член 31 точки 6 и 9 и член 32 од Правилникот за 
формирање и распределба на доходот и распределба 
на средствата за лични доходи и заедничка потро-
шувачка, донесен од работниците во Ветеринарниот 
институт „Скопје" во Скопје со референдум на 26 
јуни 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен »весник' 
на СРМ" и во Ветеринарниот институт „Скопје" во 
Скопје, на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти, 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сената претставка, со решение У. бр. 171/84 од 19 
септември 1984 година поведе постапка за (оценување 
уставноста и законитоста на одредбите означени во 
точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена 
затоа што »основано се постави прашањето за соглас-
носта на оспорените одредби со уставното начело 
на распределба според трудот и спротивност со За-
конот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека според член 
16 и , 17 од оспорениот Правилник личниот доход 
на директорот, заменикот на директорот и на ра-
ботниците во заедничката служба „административни 
работници44 се утврдува според просекот на личните 

доходи во одделенијата на Институтот, а во член 
29 точка 9 и член 31 точка 9 е утврден посебен 
функционален додаток во различен износ од 50 до 
130 бода за (директорот, неговиот заменик, раково-
дителите на одделенијата, шефот на сметководство 
и секретарот. Понатаму, според член 31 точка 6 по 
основот економичност во работата е утврден еднаков 
број на бодови за сите работници, без оглед на 
придонесот на секој работник во остварувањето на 
таа економичност. 

Согласно начелото на распределба според тру-
дот утврдено во член 22 од Уставот на СР Маке-
донија и во член 126 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд, »на секој работник му припаѓа од дохо-
дот на основната организација на здружениот труд 
личен доход според резултатите на неговиот труд 
и личниот придонес што со својот тековен и минат 
труд го дал во зголемувањето на доходот на основ-
ната организација, а според член 508 став 1 од ис-
тиот закон, индивидуалниот работоводен орган на 
основната организација, правата, обврските и одго-
зо(рностите ги остварува според прописите за работ-
ни односи што се однесуваат на работниците во ос-
новната организација. Од овие одредби произлегува 
дека личниот доход на секој работник, па со тоа 
и на работниците со посебни овластувања и одговор-
ности и на'„административните" работници, треба да 
се утврдува според резултатите на трудот со утвр-
дени основи и мерила во смисла на член 129 од оз-
начениот Закон, а не според просекот на остваре-
ниот личен доход на останатите работници. 

Со оглед на изнесеното и со оглед на тоа што 
за работниците со посебни овластувања и одговор-
ности е утврден функционален додаток, како посе-
бен основ, Судот утврди дека членовите 16, 17, 29 
точка 9 и член 31 точки 6 и 9 од оспорениот 
акт не се во согласност со" уставното начело на рас-
пределба според трудот и се во спротивност со оз-
начените одредби на Законот за здружениот труд. 

5. Понатаму, Судот утврди деска, според член 32 
од оспорениот Правилник за залагање во работата 
л извршување на работните задачи, директорот мо-
же да им определува на работниците месечно до 
50 бода. 

Со оглед на тоа што оценувањето на резултати-
те на трудот, според оваа одредба го врши дирек-
торот, а не работничкиот совет или комисијата што 
тој ќе ја определи во смисла. на членот 181 став 
2 од Законот за здружениот труд. Судот утврди дека 
и во овој поглед оспорениот Правилник е во спро-
тивност со Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 171/84 
7 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

517. 
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 ноем-
ври 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 2 од Одлуката за измена 
на Правилникот за основите и мерилата за начинот 
на користење на средствата за решавање на станбе-
ните прашања, донесена од работниците во Основна-
та организација на здружениот труд „Техничка служ-
ба" во состав на Работната организација „Медицин-
ски факултет" во Скопје со референдум на 12 мај 
1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здруже-
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ниот труд „Техничка служба", на начин определен 
за објавување на сам:оуправните (општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 166/84 од 26 
септември 1984 година поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на одредбата означена во 
точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена 
затоа што основано се постави прашањето за соглас-
носта на таа одредба со начелото на заемност и со-
лидарност. 

4. Разгледувајќи ја Одлуката со која се врши 
измена на Правилникот за основите и мерилата за 
начинот на користење на средствата за решавање 
на станбените прашања како и Правилникот, Судот 
утврди дека според член 2 од оспорената Одлука, 
на работник кој поднел молба за доделување на по-
голем стан во случај на зголемувањето на бројот 
на членовите на семејството, а го отстапува станот 
кој го користел му се доделуваат 30 бода по крите-
риумот отстапување на стан во општествена сопстве-
ност. 

5. Според член 42 од Законот за станбените од-
носи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 14/75) 
и член 463 од Законот за здружениот труд, работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд ао референдум ги утврдуваат начинот, услови-
те и редот на првенство по кое ќе се даваат ставо-
вите на користење. Според тоа, самоуправно е пра-
во на работниците во организациите на здружениот 
труд, во согласност со Уставот и законот да опреде-
лат такви основи и мерила за утврдување на ре-
дот на првенство за доделување на стан, со кои пред 
се ќе се оствари уставното начело на заемност и 
солидарност во задоволување на потребите на работ-
ниците, односно во користењето на средствата за 
заедничка потрошувачка, во кои спаѓаат и средства-
та за изградба на станови во општествена сопственост 

Со оглед на тоа што според оспорениот член 2 
се доделуваат бодови по критериумот отстапување 
на општествен стан, со што се доведуваат во приви-
легирана положба работниците кои добиле на корис-
тење стан во општествена сопственост, Судот утврди 
дека тој не е во согласност со уставното начело на 
заемност и солидарност. 

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

У. бр. 166/84 
7 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

518. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 14 ноември 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за зголемување на 
личните доходи на сите вработени во Водостопанска-
та работна 'Организација „Водостопанство — Прес-
л а т к о Езеро" во Ресен, број 02-567/5, донесена од 
работничкиот совет на седницата одржана на 13 ју-
ли 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во (означената работна организација, на 
начин определен за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на Одлуката 
означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за нејзината спро-
тивност со член 462 став 2 и 463 став 2 од Законот 
за здружениот труд. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорената 
одлука ја донесе работничкиот совет и дека со 

неа се зголемува вредноста на бодот за сите вра-
ботени од 11,00 на 13,20 а вредноста на бодот на 
директорот од 11,00 на 14,85 динари и дека оспо-
рената одлука пред нејзиното донесување не била 
изнесена на претходно расправање пред работниците 
во основната организација. 

5. Согласно член 462 став 2 од Законот за здру-
жениот труд за сите прашања за кои се донесуваат 
одлуки со лично изјаснување на работниците мора 
да се обезбеди претходно расправање за тие праша-
л а на начин определен со статутот, а согласно член 
463 став 1 од означениот закон за основите и мери-
лата за распределба на личните доходи работниците 
одлучуваат со референдум. 

Со оглед на тоа што со оспорената одлука се 
менуваат соодносите во личните доходи на дирек-
торот и на работниците, а одлуката пред нејзиното 
донесување не била на претходно разгледување на 
собир на работниците и што е донесена од работ-
ничкиот .совет, а не од работниците со референдум. 
Судот утврди дека таа е во спротивност со означе-
ните одредби од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 172/84 
14 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

519. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот (Суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 21 ноември 1984 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за измени и до-
полнување на Правилникот за распоредување на чи-
стиот доход и распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка на работниците 
во Работната организација „Југосуровина" во Скоп-
је донесен од работниците со референдум одржам 
на 23 април 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се »објави во „Службен весник 
на СРМ" и ' в о означената Работна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 147/84 од 10 октомври 1984 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што 
основано се постави прашањето за неговата соглас-
ност со член 10 став 2 од Законот за општите на-
чела на референдумот и другите облици на одлу-
чување со лично изјаснување („Службен весник на 
СРМ" бр. 19/79). 

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот 
Правилник е донесен од работниците со референдум 
одржан на 23 април 1984 година и дека од донесу-
вањето на Одлуката на работничкиот совет за рас-
пишување на референдумот (16 април 1984 година) 
до одржувањето на референдумот (23 април 1984), 
не поминало најмалку 15 дена како што е предви-
дено во член 10 став 2 од Законот за општите 
начела на референдумот и другите облици на од-
лучување со лично изјаснување, па поради тоа ос-
порениот Правилник не е во согласност со означе-
ната одредба од Законот. 

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

У. бр. 147/84 
21 ноември 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 
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520. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 15, алинеја 
2 и член 2 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на 17 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 39 од Правилникот за рас-
поредување на чистиот доход и за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потрошу-
вачка на работниците во Централното основно учи-
лиште „Јоаким Крчоски" во Крива Паланка, донесен 
со референдум на 36 декември 1977 година, во де-
ловите во кои се утврдени бодови за оспособеност 
за работа на наставниците и учителите. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Централното основно училиште „Јоа-
ким Крчоски" во Крива Паланка на начин предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 162/84 од 5 септември 1984 година, поведе постап-
ка за оценување законистота на актот означен во 
точката 1 на оваа одлука, во деловите во кои се 
утврдени (бодови за оспособеност за работа на нас-
тавниците и учителите. Постапката е поведена затоа 
што пред Судот основано се постави прашањето за 
согласноста на оспорените одредби од Правилникот 
со Законот за предучилишното и основното воснита-

. ние и образование („Службен весник на СРМ" бр. 
19/183). 

4. Разгледувајќи го член 38 од Правилникот, Су-
дот утврди дека во него се вреднувани работите и 
работните задачи што се извршуваат во училиште-
то по основите: обем, сложеност, одговорност, ми-
нат труд и посебни додатоци. Во рамките на осно-
вот сложеност, работите и работните задачи на про-
фесорот, наставникот, стручниот учител и учителот, 
во зависност од нивната оспособеност за работа, од-
носно стручна подготовка, се различно вреднувани. 

5. Во член 120 од Законот за предучилишното и 
основното воспитание и образование е предвидено 
дека воспитно-образовната дејност во основното вос-
питание и образование ја остваруваат наставници по 
одделенска настава (учители), наставници по пред-
метна настава и други стручни работници. Според 
став 2 на овој член учители можат да бидат лица 
кои завршиле педагошка академија — отсек одде-
ленска настава, а според став 3 наставници по пред-
метна настава можат да бидат лица кои завршиле 
соодветна еднопредметна или двопредмешна група на 
образование на наставници на факултет, висока шко-
ла, ликовна академија или музичка академија. ( 

Исто така, во означениот член 120 од Законот 
е дадена можност учители во основните училишта 
да можат да бидат и лица кои завршиле филозоф-
ски факултет — педагошка група, а наставници по 
предметна настава и лица кои завршиле соодветна 
група на педагошка академија или соодветна виша 
школа. 

По исклучок, во член 273 од Законот е предви-
дено учител да може да биде и лице со завршена 
учителска школа, под услови предвидени во овој 
член и во член 274 од Законот. 

Според тоа, основен услов за изведување на од-
деленска настава е педагошка академија — отсек од-
деленска настава, а за предметна настава соодветна 
висока стручна подготовка. Другите степени на струч-
на подготовка се предвидени само како можност од-
носно како исклучок за изведување на таа настава. 

Поради тоа и црн утврдувањето на личниот до-
ход на учителите и наставниците во основните учи-
лишта треба да се поаѓа од определбите во Законот 
за предучилишното и основното воспитание и обра-
зование, така што појдовен основ за определување 
на аконтацијата на личниот доход, покрај другите 
елементи, треба да претставува и степенот односно 
видот на стручната подготовка што како основен 

услов е предвиден за изведување на одделенска или 
предметна настава. 

ро оглед на тоа што во член 38 од Правилникот, 
во деловите во кои е вреднувана оспособеноста за 
работа, односно стручната подготовка на наставни-
ците и учителите, е утврден различен број на бодо-
ви во зависност од нивната стручна подготовка, папсо 
со Законот е оценето дека одделенската настава е 
од такво општествено значење што, пред се, треба 
ца ја врши учител со виша стручна подготовка, а 
предметната настава наставник со висока стручна 
подготовка, според кој степен на стручна подготовка 
ќе се формира и дел од личниот доход предвиден 
за овие работи и работни задачи. Судот утврди дека 
оспорените одредби од Правилникот не се во сог-
ласност со означените одредби од Законот за преду-
чилишното и ошовното воспитание и образование. 

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

У. бр. 162/84 
17 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
днр Владимир Митков, е. р. 

521. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите од-
луки, по одржаната јавна расправа од 18 октомври 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општествениот пра-
вобранител на самоуправувањето на град Скопје за 
оценување уставноста и законитоста на членовите 
18—24 од Самоуправната спогодба за солидарно обез-
бедување (Сигурност на стекнатите права и подобру-
вање на условите за работа на работниците кои го 
здружиле својот труд во организациите на здруже-
ниот труд за предучилишно воспитание и образова-
ние, основното и насоченото средно вошитание и 
образование од подрачјето на град Скопје, склучена 
во 1977 година од организациите на здружениот труд 
од дејноста на предучилишното воспитание и обра-
зование, основното и насоченото средно воспитание 
и образование со учество н а Градскиот совет на син-
дикатите на работниците од општествените дејности. 
Собранието на општинската заедница на образова-
нието, Собранието на Самоуправната интересна за-
едница на вработување на град Скопје и Собранието 
на Сахмоуправните интересни заедници на основното 
образование во општините на град Скопје. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на град Скопје". 

3. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на град Скопје, со предлог поднесен до Ус-
тавниот суд на Македонија, поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на членовите 18—24 
од Самоуправната спогодба означена во точката 1 на 
оваа одлука. 

(Според наводите во предлогот со оспорената Са-
моуправна спогодба се предвидува засновање на ра-
ботен однос од една во друга организација на здру-
жениот труд без објавување на оглас односно кон-
курс, што е спротивна на член 170 од Законот за 
здружениот пруд. Притоа, со оваа Самоуправна спо-
годба ое одзема правото на организација на здру-
жениот труд да го планира бројот на потребните 
работници и врз основа на потребите да објави оглас 
или конкурс за прием на работници и да врши из-
бор во согласност со самоуправниот општ акт и со 
законот. 

Исто така, во предлогот се наведува дека во 
ставовите 4 и 5 на член 177 од Законот за здруже-
ниот труд е предвидена можност без објавување на 
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ог тае одао оно конкурс да се распореди еден работ-
ник .од една во друга основна односно работна орга-
низација во составот на истата работна односно сло-
жена организација. Меѓутоа, нема законски основ 
тоа распоредување да се врши во друга организаци-
ја на здружениот труд која не е во составот на 
иста работна односно сложена организација, како 
што е предвидено во оспорената Самоуправна спо-
годба. 

Со оглед на тоа, предлагачот смета дека основа-
но може да се постави прашањето за спро тивност а 
на членовите 18—24 од оспорената Самоуправна спо-
годба со член 170 од Законот за здружениот труд. 

4. Во одговорот што го достави Самоуправната 
интересна заедница за воспитание и образование на 
град Скопје, се наведува дека во согласност со устав-
ните одредби и со членовите 177 и 586 од Законот 
за здружениот труд е склучена оспорената Самоуп-
равна спогодба со која се обезбедува сигурност во 
остварувањето на стекнатите права на работниците 
во случаите кога ќе престане потребата од нивната 
работа во организацијата на здружениот труд во ко-
Ја го здружиле трудот. 

Понатаму, во одговорот се наведува дека и во 
член 136 од Законот за предучилишното и основното 
воспитание и образование, е предвидено основните 
училишта и заедницата за основното образование со 
самоуправна спогодба да ги утврдат условите и на-
чинот на Обезбедување, на работни места во него 
или во друго основно училиште за работниците за 
кои престанала потребата да работат во основното 
училиште, поради намалување бројот на паралелки-
те односно бројот на наставните часови по оддел-
ни предмети. 

5. Судот на јавната расправа утврди дека со ос-
порената Самоуправна спогодба, покрај другото, е 
определен начинот и постапката за обезбедување со-
одветни работни задачи за работниците за кои од 
објективни причини престанала потребата од нив-
ната работа или им се намалил фондот на часови. 
Според член 10 од Спогодбата, работник за кој е 
утврдено дека престанала потребата од неговата ра-
бота може да биде преземен од друга организација 
на здружен труд во која постојат слободни работни 
задачи или слободни чашви во настава на неопреде-
лено време или упатен да извршува работни задачи 
на определено време во друга организација Па здру-
жен труд во која постојат слободни работни задачи 
за определено време. Понатаму, со оспорените чле-
нови 18—24 од означената Самоуправна спогодба се 
уредува начинот на преземање и упатување на ра-
ботници. Така, согласно член 18 сите' организации 
на здружениот труд учесници во спогодбата се дол-
жни упразнетите работни задачи и часови во пред-
метната и одделенската настава да ги пријават во 
Комисијата надлежна за спроведување на оваа Спо-
годба и да дадат писмена согласност дека работните 
задачи ќе ги пополнат со евидентирани (работници за 
кои престанала потребата од нивната работа. По ут-
врдувањето на „упразнетите работни задачи", а тоа 
значи работни места според член 20 од Спогодбата, 
Комисијата донесува решение за распоредување на 
работниците за мои престанала потребата од нивната 
работа на работни места кои одговараат на нивните 
стручни квалификации. Ова решение ое доставува на 
организацијата на здружениот труд која пријавила 
слободни работни места и на организацијата која 
пријавила работник за кој престанала потребата од 
неговата работа. Според член 21 од Спогодбата, до-
колку организацијата на здружениот труд не го при-
фаќа решението на .Комисијата, односно не сака да 
го прифати предложениот работник, во рок од осум 
дена треба да ја извести Комисијата со образложе-
ние на причините за нешжсћаќањето. Ако се оправ-
дани причините за неприфаќањето, Комисијата ќе го 
преправи решението и ќе упати друг, работник. Со-
гласно член 22, пак, надлежниот орган на организа-
цијата на здружениот труд, врз основа на решение-
то на Комисијата донесува одлука за упатување на 
работникот во друга организација во која е насочен 
од Комисијата. 

6. Со самоуправна спогодба и со општествен до-
говор, согласно член 135 од Уставот на СР Македо-
нија, работниците и другите работни луѓе самоуправ-
но ги уредуваат меѓусебните односи, ги усогласу-
ваат интересите и ги уредуваат односите од поширо-
ко општествено значење. Според член 136 став 1 од 
Уставот, со самоуправна спогодба работниците во са-
моуправните интересни заедници, меѓу другото, ги 
утврдуваат меѓусебните права, обврски и одговор-
ности и мерките за нивно остварување и ги уреду-
ваат и другите односи од заеднички интерес. 

Врз основа на изнесените уставни одредби, Су-
дот смета дека работниците »работени во организа-
циите на здружениот труд од областа на образова-
нието, во рамките на самоуправната интересна заед-
ница, можат со самоуправна спогодба да ги уреду-
ваат меѓусебните о р о с и од заеднички интерес, во 
кои односи, според мислењето на Судот, може да се 
регулира и распоредувањето на работниците за кои 
престанала потребата од нивната работа од едно во 
друго училиште. Со оспорената Самоуправна спогод-
ба се определува начинот и условите за тоа распо-
редување кое се врши во рамките на планираниот 
број потребни работници во секое училиште. Пона-
таму, со член 15 алинеја 7 од Законот за работни 
односи, е дадена можност работен однос да може 
да се заснова без објавување на конкурс или оглас, 
ако тоа со закон е предвидено. 

Со член 136 од Законот за предучилишното и 
основното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 19/83), е предвидена можност основ-
ното училиште и општинската заедница за основно 
образование, со самоуправната спогодба да ги утвр-
дат условите и начинот на обезбедување на работите 
и работните задачи на работниците за кои преста-
нала потребата од работа поради намалување на бро-
јот на паралелките, односно бројот на наставните 
часови по одделни воспитно-образовни подрачја, 
наставни предмети и курсеви и други активности. 

Со оглед на тоа што со оспорената Самоуправна 
спогодба е регулирано распоредувањето на работни-
ците од едно во друго училиште и тоа во согласност 
со самоуправните органи на двете училишта, како 
и со оглед на тоа што со оваа самоуправна спогодба 
се уредуваат односите од пошироко општествено зна-
чење во иста општествена дејност, Судот утврди дека 
оваа Самоуправна спогодба не е несагласна со озна-
чените уставни и законски одредби и одлучи како 
во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 146/84 
18 октомври 1984 година 

Скопје 
Претседател 

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

522. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 став 2 и член 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на Македонија и за прав-
ното дејство на неговите одлуки, на седницата одр-
жана на 31 октомври 1984 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општествениот пра-
вобранител на самоуправувањето на град Скопје за 
оценување уставноста и законитоста на Самоуправ-
ната спогодба за уредување на односите што произ-
легуваат од основите за организациона поставеност 
на мрежата на организациите за насочено образова-
ние на град Скопје, склучена во 1983 година од ор-
ганизациите на здружениот труд од областа на на-
соченото средно воспитание и образование на град 
Скопје, републичките самоуправни интересни заед-
ници на насоченото образование по дејности, гранки 
и групации, Републичката заедница на насоченото 
образование, Здружената самоуправна интересна за-
едница за воспитание и образование на град Скопје, 
Здружената самоуправна интересна заедница за вра-
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ветување на град Скопје и Градскиот совет на Со-
јузот на синдикатите на град Скопје. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на град Скопје". 

3. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на град Скопје, со предлог поднесен до Устав-
ниот суд на Македонија, поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на Самоуправната спо-
годба означена во точката 1 на оваа одлука. 

Според наводите во предлогот со оспорената Са-
моуправна спогодба се предвидува засновање на ра-
ботен однос од една во друга организација на здру-
жениот труд без објавување на оглас односно кон-
курс, што е спротивно на член 170 од Законот за 
здружениот труд. Притоа, со оваа Самоуправна спо-
годба се одзема правото на организација на здру-
жениот труд да го планира бројот на потребните 
работници и врз основа на потребите' да објави ог-
лас или конкурс за прием на работници и да врши 
избор во согласност со самоуправниот општ акт и со 
законот. 

Исто така, во предлогот се наведува дека во 
ставовите 4 и 5 на член 177 од Законот за здруже-
ниот труд е предвидена можност без објавување на 
оглас односно конкурс да се распореди еден работ-
ник од една во друга основна адношо работна орга-
низација во составот на истата работна односно сло-
жена организација. Меѓутоа, нема законски основ 
тоа распоредување да се врши во друга организација 
на здружениот труд која не е во составот на иста 
работна односно сложена организација, како што е 
предвидено во ош орен ата самоуправна спогодба. 

Со оглед на тоа, предлагачот смета дека основа-
но може да се постави прашањето за спротивно ста 
на оспорената Самоуправна спогодба со член 170 од 
Законот за здружениот труд и за согласноста со член 
8 став 1 од Законот за работни односи и член 87 
став 10 од Законот за средното образование и вос-
питание. 

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената 
Самоуправна спогодба, покрај другото, е определен 
начинот и постапката за обезбедување на соодветни 
работни задачи и наставни часови на работниците 
кои од објективни причини поради организационата 
поставеност на мрежата и промените во дејноста кај 
одделни организации од насоченото средно образова-
ние останале без работа или со намалено работно 
време. Заради спроведување на одредбите од озна-
чената самоуправна спогодба, согласно член 7 од 
спогодбата, се формира Комисија, која, покрај дру-
гото, води постапка за прибирање и евидентирање 
на „упр азне ти работни задачи" а тоа значи работни 
хместа и часови во наставата и ги евидентира работ-
ниците за кои престанала потребата од работа, како 
и предлага распоредување на работниците кои не-

маат доволен број на часови. Според член 6, пак, од 
спогодбата надлежните самоуправни органи во ор-
ганизациите на здружениот труд од насоченото сред-
но образование утврдуваат за кои работици прес-
танала потребата од нивната работа, како и за пот-
ребите од кадри за упразнетите работни места. По 
утврдувањето на упразнетите работни места и часо-
ви од овие организации, според член 15 од Спогод-
бата, Комисијата врши избор и упатување на потре-
бен број работници во (Организациите во кои има 
упразнети работни места од евидентираните работ-
ници за кои престанала потребата од нивната работа. 

5. Со самоуправна спогодба и со општествен до-
говор, согласно член 135 од Уставот на СР Македо-
нија, работниците и другите работни луѓе самоуп-
равно ги уредуваат меѓусебните односи, ги усогла-
суваат интересите и ги уредуваат меѓусебните одно-
си, ги усогласуваат интересите и ги уредуваат одно-
сите од пошироко општествено значење. Според член 
136 став 1 од Уставот, со самоуправна спогодба ра-
ботниците во самоуправните интересни заедници, ме-
ѓу другото ги утврдуваат меѓусебните права, обврски 
и одговорности и мерките за нивно остварување и 
ги уредуваат и другите односи од заеднички интерес. 

Врз основа на- изнесените 'уставни одредби, Су-
дот смета дека работниците вработени во организа-
циите на здружениот труд од областа на образова-
нието, во рамките на самоуправната интересна за-
едница, можат со самоуправна спогодба да ги уреду-
ваат меѓусебните односи од .заеднички интерес, во 
кои односи, според мислењето на Судот, може да 
се регулира и распоредувањето на работници за кои 
престанала потребата од нивната работа од едно во 
друго училиште. Со оспорената Самоуправна спо-
годба се определува начинот и условите за тоа рас-
поредување кое се врши во рамките на планираниот" 
број потребни работници во секое училиште. 

Со оглед на тоа што со оспорената Самоуправна 
спогодба е регулирано распоредувањето на работни-
ците од едно во друго училиште и тоа во соглас-
ност со самоуправните органи на двете училишта, 
како и со оглед на тоа што со оваа самоуправна 
спогодба се уредуваат односите од пошироко опште-
ствено значење во иста општествена дејност, Судот 
утврди дека оваа Самоуправна спогодба не е неоог-
ласна со означените уставни одредби и одлучи како 
во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 222/84 
31 октомври 1984 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

дф Владимир Митков, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА ТИТОВ ВЕЛЕС 
318. 

Врз основа на член 26 став ,1 од Статутот на 
ОСИЗ за (општествена заштита на децата — Титов 
Велес, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита 
на децата, , на седницата одржана на 25 октомври 
1984 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКИТЕ ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕ-
НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД 26. XI. ДО 31. ХИ. 

1984 ГОДИНА 
I 

Обврзниците за здружување на средства во ОСИЗ 
за општествена заштита на децата — Титов Велес 
по пат на пресметковна стапка од 1,70% за стопанство 
и нестопанство и обврзниците по одлука бр. 31/6 од 
23 февруари 1984 година (основно образование, сред-
но насочено образование, социјална заштита, ОЗТ за 

општествена заштита на децата и ОЗТ кои вршат 
дејност и заштита на културните блага и од областа 
на сценско-музичката дејност) се ослободуваат од 26 
ноември до 31 декември 1984 година од уплата на 
придонес и тоа: 

— сите корисници кои овој придонес го плаќаат 
од личниот доход и други исплати кои имаат карак-
тер на лични доходи, независно за кој месец се од-
несуваат. 

И 
Службата на општественото книговодство ќе се 

грижи за правилно спроведување на оваа одлука. 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 26 ноември 1984 
година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 03-152/1 
24 ноември 1984 година 

Титов Велес 
Претседаел, 

Киро Арсовски, е. р. 
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1КОНКУРСИ СОДРЖИНА 
Странал 

Вишата земјоделска школа — Струмица 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на наставници во звање 
професор на виша школа по едносеместрашни пред-
мети со неполно работно време-. 

1. Механизација, 2. Агрохемија, 3. Основи на 
марксизмом 4. Производство на житни и фуражни 
култури, 5. Калкулации во земјоделското и гради-
нарското производство и 7. Избор на наставник во 
звање професор на виша школа по едносеместрален 
предмет — Ботаника со неполно работно време. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Законот за високото образование и со 
Статутот на Вишата земјоделска школа — Струмица. 

Пријава по конкурсот и потребната документа-
ција се доставува до Секретаријатот на Школата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (444) 

Врз основа на член 80 >ад Статутот на 33 „Ма-
кедонија" — е. Илинден — Скопско, како и одлу-
ката на Задружниот совет, конкурсната комисија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на задругата 

Кандидатот треба да ги исполнува следните ус-
лови: 

— да има виша трговска подготовка со четири 
години работно искуство во земјоделството или сред-
на трговска подготовка со пет години работно ис-
куство во земјоделството; 

— да има работно искуство на раководно место 
од 4 (четири) ГОДИНИ; 

— да е морално-полиниски подобен,-

— да ги исполнува условите од член 511 од За-
конот за здружениот труд. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите да се достават до конкурсната коми-
сија при 33 „МАКЕДОНИЈА" — е. Илинден — Скоп-
ско. (443) 

503. Закон за републичките награди — — — 
504. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за воените инвалиди — — — 
505. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за материјално обезбедување на 
учешиците во Народноослободителната 

506. Одлука за видот и начинот на доделување 
на признанија на општонародната одбрана 

507. Уредба за дополнување на Уредбата за 
патните, дневните и другите трошоци за 
службени патувања во странство на ра-
ботниците ио републичките органи на уп-
равата — — — — — — — — — 

508. Одлука за определување на највисокото 
ниво на цените за превоз на патници во 
автобускиот линиски сообраќај — — — 

509. Решение за измена и дополнување на Ре-
шението за највисоките износи на дневни-
ците за службени патувања во странство 
што на републичките органи на управата 
и на републичките организации им се 
признаваат во материјални трошоци — 

510. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 136/84 ОД 24 октомври ,1984 година 

511. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 173/84 од 24 октомври 1984 година 

512. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 125/83 од 7 ноември 1984 година 

513. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 167/84 од 21 ноември 1984 година 

514. Одлука н а Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 151/84 од 15 ноември 1984 година 

515. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 143/84 ОД 14 ноември 1984 година 

516. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 171/84 од 7 ноември 1984 година 

517. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 166/84 од 7 ноември 1984 година 

518. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 172/84 од 14 ноември 1984 година 

519. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 147/84 од 21 ноември 1984 година 

520. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 162/84 ОД 17 октомври 1984 година 

521. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 146/84 од 118 октомври 1984 година 

522. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 222/84 ОД 31 октомври 1984 година 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

ТИТОВ ВЕЛЕС 

318. Одлука за ослободување од обврските за 
здружување на средствата во ОСИЗ за оп-
штествена заштита на децата од 26. XI. до 
31. XII. 1984 година — — — — — — 
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