
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 30 јули 1980 
С к о п ј е 

Број 27 Год. XXXVI 

Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 10 
цин. Жиро сметка 40100-603-12498 

346. 
Врз оснсза на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во верска со член 12 и 9 од 
Законот за с м и л у в а њ е , Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 11 јули 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна затвор во траење од 3 

месеци се прости на: 
1. Шабан Исен Максути, од Шипковица. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Горѓи Благој Атанасав, од Валандово, 
2. Петар Павле Атанасовски, од е. Бардовци, 
3. Раим Усеин Сафет, од Скопје, 
4. Блага Киро ѓорѓиоска, од Прилеп, 
5. Блага Сотир Петреска, од Прилеп, 
6. Мара Ж и в к о Димоска, од Прилеп, 
7. Ратка Ѓорѓија Миноска, од Прилеп,. 
8. Надежда Јован ѓорѓиоска, од Прилеп, 
9. Мирјана Александар Димеска, од Прилеп, 
10. Бранислав Владо Насковиќ, од Скопје, 
11. Феми Амдија Шаќиров, од Крива Паланка, 
12. Елмаз Шамшедин Елзмази, од е. Слатина. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 35 дена 

•и изречената парична казна во износ од 1.000 ди-
нари се прости на: 

1. Веселинка Русе Максимовска, од е. Турје. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 2 месе-

ца се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши доколку осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Томо Дончо Маниќ, од Скопје, 
2. Азби Сами Тафовски, од Т. Патградник. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 3 ме-

сеци се замени со условна осуда* со тоа што таа 
нема да се изврши доколку осудените во рок од 
1 година не сторат ново (кривично дело на: 

1. Наиљ Нухо .Зијадиќ, од е. Лажани, 
2. Сервет Мисим Красници, од Скопје, 
3. Рецепи Меџит Бесир, од е. Врапчиште, 
4. Предраг Радован Бркљач, од Жерково, 
5. Крсте Милан Левевски, од Битола, 
6. Борислав Ефтим Димитров, од е. Радичево, 
7. Трајан Сибин Апостолов они, од Куманово. 

VI 
Изречената казна затвор во траење од 5 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши доколку осудениот во рок од 1 
година не стори ново кривично дело на: 

1. Зеиде ли Ајдан Бесим, од Кичево. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 5 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши доколку осудениот во рок од 2 
години не стори ново кривично дело на : 

1. Александар Михаил Мишев, од Охрид. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 6 ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши доколку осудените во рок од 1 
година не сторат ново кривично дело на : 

1. Мејди Ј а ш а р Абази, од Гнил ане, 
2. Фатмир И р ф а н Ганију, од Струга, 
3. Миломир Милан Радосављевиќ, од Скопје, 
4. Видан Ѓоре Вурмески, од Прилеп. 

IX 
Неиздржаниот дел од .изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши доколку осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Илија Тра јко Петров, од Бечеј, 
2. Филип Петре Араламшиев, од е. Маница, 
3. Ж и в к о Тоде Спасески, од Битола, 
4. Неџаседин Шакир Бектешов, од е. Батинци. 

X 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што таа. нема 
да се изврши доколку осудениот во рок од 2 го-
дини не стори ново кривично дело на: 

1. Садет Исмаил Исмаил и, од Скопје. 

XI 
Неиздржаниот дел од излечената казна затвор 

се намали за 3 месеци на: 
1. Раде Душан Пругиниќ, од Кичево. 

Х И 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Благој Тр ено Пече нпетел овски, од е. Слепче, 
2. Воислав Димитрија Петкоски, од Прилеп, 
3. Верољуб Вукосав Ш у ј д о в и ћ од Кичево, 
4. Хусни Ахмет Османовиќ, од Скопје. 

XII I 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 7 месеци на: 
1. Владо Љубе Николовски, од е. Мешеиште. 

XIV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 2 години на: 
1. А р и ф Сефер Демири, од е. Г. Нерези. 

XV 
Изречената парична казна во износ од 4.000 

динари се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши доколку осудената во рок од 1 
година не стори ново кривично дело на: 

1. Даница Душан Савиќ, од Битола. 
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XVI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-543 
11 јули 1980 година 

Скопје 

Член на Претседателството на 
СРM, 

Страхил Гигов, е. р. 

347. 
Врз основа на член 77 од Законот за опреде-

лени облици ,на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за општес-
твена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74 и 9/78), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА „ДЕТСКА 
НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО ОД 6—13 .X. 1980 

ГОДИНА 

I 
Висината на придонесот за „Детска недела ' 

според член 77 од Законот за определени облици 
на општествена заштита на децата и за самоуп-
равните (интересни заедници за општествена заш-
тита на децата („Службен весник на СРМ" б(р. 5/74 
и 9/78), која се наплатува во првата недела од ме-
сец октомври изнесува: 

1. На секој продаден возен бил'ет во меѓуград-
скиот и меѓународниот авионски, железнички, брод-
ски и автобуски сообраќај, ако вредноста на воз-
ниот билет изнесува: 

— до 50 динари висината на придонесот е 3 
дин. 

— од 50 до 150 динари 4 динари 
— преку 150 динари 5 динари 
2. На секој продаден билет во градскиот авто-

буски сообраќај — 0,30 динари. 
3. На секој продаден влезен билет за театар, 

кино, уметничка изложба и други културни ма-
нифестации, ако вредноста на влезниот билет из-
несува: 

— до ЛО динари 2 динари 
— ореку 10 динари 3 динари 
4. 'На секој влезен билет за спортски натпре-

вари и други спортски приредби, ако вредноста 
на билетот изнесува: 

— до 10 динари 2 динари 
— од 10 до 40 динари 3 динари 
— преку 40 динари 4 динари 
5. На секоја поштенска пратка во' внатрешни-

от сообраќај, освен за печатени работи — 1 динар. 

II 
Наплатата на посебниот придонес од точка 1 

на оваа одлука под 3 и 4 се врши со готови пари 
при продавањето на секој влезен билет, а напла-
тата на посебниот придонес од точка 1 на оваа 
одлука под 1, 2 и 5 се врши во маркици кои се 
издаваат за таа намена. 

III 
Сојузот на организациите за социјалистичко 

воспитување и грижи за децата на Македонија 
вода грижа за издавање, распределба и повлеку-
вање од употреба на маркиците што се издаваат 
за наплатата на дел од придонесот за „Детска 
недела". 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1278/1 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

348. 
Врз основа на член 17 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1980 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 42/79), Извршниот совет 
на Собранието, на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА 

ЛЕБОТ 

1. Во Одлуката за компензација на цената на 
лебот („Службен весник на СРМ", бр. 43/79 и 10/80), 
во точка 1, ред петти, бројката „0,70" се заменува 
со бројката „1,50", а зборовите: „до 30 септември" 
се заменуваат со зборовите: „до 31 декември". 

2. По точка 4 се додава нова точка 5, која 
гласи: 

„5. Основните организации на здружениот труд 
од точка 1 на оваа одлука можат да користат 
компензација на цената на лебот доколку во 
структурата на производството лебот од типот 

> „800" и „1100" учествува најмалку 30%. 
3. Досегашната точка 5 станува точка 6. 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 23 јули 1980 година. 

Бр. 23-1532/1 
18 јули 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

349. 
Врз основа на член 46 став 1 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТ-
НИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗА-
ВОД ЗА ЦЕНИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТА-

РИЈАТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ 
И ПАЗАР 

1. Се разрешува од функцијата советник на 
директорот на Републичкиот завод за цени во Ре-
публичкиот секретаријат за општостопански работи 
и пазар Јунел Христов, поради исполнувањето на 
условите за пензија, сметано од 30. 6. 1980 година. 

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

Бр. 17-1370/1 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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350. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

организирање на дејност за унапредување на обра-
зованието и воспитувањето („Службен весник4 на 
СВМ" бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАВА 
ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
ВОСПИТУВАЊЕТО 

1. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25. б. 1980 година, даде согласност Лазар 
Лазаревски, директор на Републичкиот завод за 
унапредуван о на образованието и воспитувањето да 
биде разрешен од функцијата поради исполнува-
њето на условите за пензија, сметано од 1. 7. 1980 
година. 

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

Бр. 17-1С71/1 
25 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

351. 
Брз основа на член 7 став 2 од Одлуката за 

основите и мерилата за утврдување и усогласу-
вање на личните доходи и надоместоците за од-
делни трошоци на функционерите и работниците 
што ги именува Извршниот совет („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 19/78 и 15/80), Комисијата за 
кадровски и административни прашања на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕ-
НА ПАТУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РА-
БОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците за службено пату-
вање во земјата на функционерите и работниците 
што ги именува Извршниот совет на Собранието на 
СРМ изнесува 500 динари. 

2. На функционерот кој за време на службе-
ното патување не ноќева надвор од местото на 
живеење од дневницата му се одбива 30%. 

3. На функционерот кој е на службено пату-
вање можат да му се признаат трошоци за ноќева-
ње. Дневните трошоци и трошоците за ноќевање 
можат да изнесуваат до 700 динари. 

Во случај на надоместување на трошоците за 
ноќевање дневницата се намалува за 30%. 

4. Со влегување во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката на Комисијата за кад-
ровски и административни прашања број 17—821 
од 12. 4. ,3.979 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/79)!4 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", а ќе се применува од 15 јули 1980 
година. 

Бр. 17-1427 
7 јули 1980 (година 

Скопје 

Претседател!, 
Вера Димитрова, е. р. 

352. 
Врз осноза на член 356 точка 1 и 2 од Законот 

за извршување на санкциите за кривични дела и 
стопански престапи („Службен весник на СРМ", 
бр. 19/79), републичкиот секретар за здравство и 
социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ НА БЕЗБЕД-
НОСТ, УПАТУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПСИ-
ХИЈАТРИСКО ЛЕКУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ ВО 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНО ПСИХИЈАТРИСКО ЛЕКУВАЊЕ НА 
СЛОБОДА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на из-

вршување на мерките на безбедност, упатување на. 
задолжително психиј атриско лекување и чување 
во здравствена организација и задолжително пси-
хијатриско лекување на слобода за лица кои сто-
риле кривично дело во состојба на непресметли-
вост или битно намалена пресметливост. 

Член 2 
Мерката за безбедност — упатување на задол-

жително психијатриско лекување и чување се из-
вршува во Болницата за нервни и душевни болести 
„Скопје" — Скопје, Болницата за душевни болести 
— Демир Хисар или Душевната болница Негорци 
при Медицинскиот центар Гевгелија (во натамош-
ниот текст: здравствена организација). 

Член 3 
Мерката за безбедност — задолжително психи-

јатриско лекување на слобода, може да се извр-
шува во една од болниците од член 2 на овој пра-
вилник и во Клиниката за нервни и душевни бо-
лести при УЦМН — Скопје, како и во невропси-
хиј атр ис ките одделенија при медицинските центри 
во Републиката. 

Член 4 
Задолжителното психијатриско лекување и чу-

вање во здравствената организација се врши спо-
ред посебна програма што ја утврдува стручна 
трупа на работници во здравствената организација, 
составена од: специјалист за нервни и душевни бо-
лести, психолог и социјален работник. 

Задолжителното психијатриско лекување на 
слобода се врши според програмата на здравстве-
ната организација за лекување на непресметливи 
или битно намалено пресметливи лица, на кои не 
им е изречена мерка за безбедност. 

Член 5 
Евиденцијата што се води во здравствената ор-

ганизација за секое непресметлив© или битно на-
малено пресметливо лице на кое е изречена мер-
ка за безбедност — упатување на задолжително 
психијатриско лекување и чување во здравствена 
организација или задолжително психијатриско ле-
кување на слобода, покрај општите генерални ш 
содржи и показателите за поведението на тие ли-
ца, од кои ќе се види дали здравствената состој-
ба се подобрува, останува иста иди се влошува. 

Член б 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник иа 
СРМ". 

Бр. 01-01-4072 
27 јуни 1960 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална 
политика, 

Петар Џундев, е. р. 
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353. 
Врз основа на член 98 став 7 од Законот за 

средното образование и воспитание („Службен вес-
ник на СРМ" број 25/79), републичкиот секретар 
за наука и образование донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Член 1 

Начинот на верификација на организацијата 
за средно образование (насока, степен, паралелка) 
односно паралелките формирани надвор од седиш-
тето на организацијата за средно образование (во 
натамошниот текст: организација за средно обра-
зование), се врши според одредбите на овој пра-
вилник. 

Член 2 
Верификација на организацијата за средно обра-

зование се врши по барање на основачот и по да-
дената согласност за општествено-економеката оп-
равданост од соодветната самоуправна интересна 
заедница на насоченото образование. 

Член 3 
По добиеното барање за верификација на ор 

ганизацијата за средно образование функционеров 
кој раководи со републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на образованието, формира 
комнена за верификација која ќе изврши увид1 

и ќе констатира дали се исполнети условите за 
верификација на организацијата за средно обра-
зование. 

Член 4 
Комисијата за верификација ја сочинуваат 3 

члена и тоа еден од Републичкиот секретаријат за 
наука и образование, еден од Републички завод за 
унапредување на образованието и воспитувањето и 
стручно лице од соодветна организација за средно 
образование или факултет. 

Претседател на комисијата за верификација е 
членот од Републичкиот секретаријат за наука и 
образование. 

При утврдувањето на условите за верификаци-
ја, покрај комисијата, учествува и претставник на 
основачот на организацијата за средно образова-
ние. 

Член 5 
Комисијата за верификација ги цени условите 

кол се потребни за нормална и успешна воспитно-
образовна работа врз основа на нормативите за 
организациите за средно образование. 

Член 6 
Реверификација на организациите за средно 

образование се врши на секои 4 години. 
• Ако некој од условите кои се потребни за нор-

мална и успешна воопитно-образовна работа на 
организацијата за средно образование престане да 
постои, се врши реверификација на организацијата 
за средно образование на начин утврден со овој 
правилник. 

Член 7 
По извршениот увид на условите, потребни за 

вршење на вослитно-образовната работа на органи-
зација за средно образование, комисијата за вери-
фикација му поднесува извештај со предлог да се 
верифицира односно да не се верифицира органи-
зацијата за средно образование на функционерот 
кој раководи со републички орган на управата на-
длежен за работите на образованието. 

Член 8 
Решението за верификација на организацијата 

за средно образование или решението со кое се 
одбива верификацијата на организацијата за сред-
но образование го донесува функционерот кој ра -
ководи со републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на образованието, ценејќи ги 
наодите во извештајот и предлогот ,на комисијата. 

Член 9 
Решението на функционерот од претходниот 

член се доставува до организацијата за средно 
образование што се верифицира, основачот на ор-
ганизацијата за средно образование и соодветната 
самоуправна интересна заедница на насоченото об-
разование. 

Член 10 
Решението за верификација на организацијата 

за средно образование се донесува во рок од три 
месеци од давањето на согласноста за општестве-
но -ек он омската оправданост од соодветната само-
управна интересна заедница на насоченото обра-
зование, но најдоцна до 30 април во годината. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

.Дел. бр. 09-1822/1 
3 јули 1980 година 

Скопје 

Републички секретар 
за наука и образование, 

Анатоли Далјановски, е. р. 

354. 
Врз основа на точка 4 од Одлуката за компен-

зација на цената на лебот („Службен весник на 
СРИ", бр. 43/79, 10/80 и 27/80), републичкиот секре-
тар за финансии, во согласност со републичкиот 
секретар за општостопански работи и пазар, до-
несува • 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА 

ЛЕБОТ 

1. Основните организации на здружен труд што 
произведуваат леб од брашното тип „800" и „1100" 
ја остваруваат компензацијата на цената на ле-
бот според Одлуката за компензација на цената 
на лебот, на начинот и според постапката утвр-
дени со ова упатство. 

2. Барањето за исплата на компензација за 
произведените количества леб за кои се бара ком-
пензација се поднесува по .истекот на месецот, а 
најдоцна до 31 декември 1980 година. 

Организациите на здружен труд го поднесу-
ваат барањето до Службата на општественото кни-
говодство ка ј која имаат жиро-сметка. 

3. Спецификацијата за произведените количес-
тва леб, која се доставува со барањето, се изгот-
вува врз основа на книговодствена еведенција за 
дневното производство на леб во текот на месецот 
за кој се бара компензација на цената на лебот. 

Спецификацијата содржи: 
а) месец за кој се доставува спецификацијата; 
б) вкупно произведено количество леб од сите 

типови брашно во килограми од тоа: 
— од брашното тип „800"; 
— од брашното тип „1100"; 
в) процент на учество во структурата на вкуп-

ното производство на лебот за типот „800" и „1100"; 
г) износ на компензацијата; и 
д) потпис и печат на корисникот на компенза-

цијата. 
Спецификацијата што ја доставува организа-

цијата на здружен труд ја потврдува раководите-
лот на производството и раководителот на про-
дажбата на лебот. 

4. Службата на општественото книговодство 
го одобрува износот на компензацијата на товар 
на средствата на Републичкиот буџет за 1980 го-
дина — Раздел 10, позиција 123 — Средства за ре-
греси, премии и компензации. 
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5. Со влегувањето во сила на ова упатство 
престанува да важи Упатството за начинот и по-
стапката за остварување на компензацијата на 
цената на лебот („Службен весник на СРМ", бр. 
27/79 и 3/80). 

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

Бр. 12-1935/1 
24 јули 1980 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

355. 
Врз основа на член 130 став 3 од Законот за 

патишта („Службен весник на СРМ", број 15/80), 
републичкиот секретар за сообраќај и врски до-
несува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА 

ИНСПЕКТОРОТ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА 

1. Легитимацијата со која се утврдува свој-
ството на инспекторот за јавни*-патишта се из-
дава според образецот кој е составен дел на ова 
упатство. 

2. Големината на образецот на легитимацијата 
е 10 х 7 см, а нејзините корици се полутврди и 
обоени со црвена боја. 

3. Легитимацијата важи за календарската го-
дина во која е издадена односно за календар-
ската година за која е нејзиното важење продол-
жено, доколку изрично ,не е означен покус рок. 

Продолжувањето на рокот на важењето га ' 
легитимацијата го врши органот што ја издал 
легитимацијата. 

4. Инспекторот за јавни патишта на кого (функ-
цијата му престанала, е должен веднаш, а најдоц-
на во рок од 3 дена да ја врати легитимацијата 
на органот што ја издал. 

5. Заменувањето на постојните легитимации ќе 
се .изврши најдоцна до 31. 12. 1980 година. 

6. Ова упатство влегува во (сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-721 
07 јули 1980 година * 

Скопје 
Републички секретар 
за сообраќај и врски, 

Александар Варналиев, е. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕК-
ТОРОТ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА 

(формат 10 х 7 см) 
(Прва страна на кориците — празна) 
(Втора страна на кориците) 
Место за фотографија во големина 6 х 4 см 

(потпис на имателот на легитимацијата) 
(Прва, внатрешна страна) 
Грб на Социјалистичка Република 
Македонија 

(назив на органот што. ја издал легитимацијата) 
(Втора и трета внатрешна страна) 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
НА ИНСПЕКТОР ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА 

Инспекторот за јавни патишта ги врши рабо-
тите на инспекција на патиштата предвидена со 
соодветните прописи и ги има правата и ;%лжнок-
тите што се утврдени со нив на инспектор за 
јавни патишта. » 

Број 
Ден 19 год. 
Во 

М. П. 

(пбтпис на издавачот на легитимацијата) 
(Четврта, петта, шеста и седма внатрешна 
страна) 

Легитимацијата важи: 
до 19 година 

М. П. 

(потпис на издавачот на легитимацијата) 
(Осма, деветта, десетта и тн. внатрешна страна) 

Извод од Законот за патишта (текст ла член 124 
и 126). 

(Третата и четвртата страна а ! кориците ос-
тануваат празни). 

356. 
Врз основа на член 63 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" број 
17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ" 
број 25/79), Републичкиот педагошки савет на 
ХХХ-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, 
го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот• „Збир-
ка задачи по геометрија за II клас на средното 
образование" од Живко Мадевски, Александар Са-
марџиоки и Наум Це лакоски, во издание на Ра-
ботната организација на здружен труд за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1980 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација на здружен труд за учебеици „Про-
светно дело" — и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

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

Бр. 03-116 
7 јули 1980 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Петровски д-р Бранко, е. р. 

357. 
Врз основа на член 63 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" број 
17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ" 
број 25/79), Републичкиот педагошки совет на 
ХХХ-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, 
го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Тех-
ничко цртање со нацртна геометрија за I клас на 
архитектонско-градежни училишта" од Димитар 
Ванов и Душко Душков, во издание на Работната 
организација на здружен труд за учебници „Про-
светно дело" — Скопје, 19€0 година. 
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2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација на здружен труд за учебници „Про-
светно дело" — и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

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

Бр. 03-117 Републички педагошки совет 
7 јули 1980 година Претседател, 

Скопје Петровски д-р Бранко, с. р. 

358. 
Врз основа на член 63 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" број 
17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ" 
број 25/79), Републичкиот педагошки совет на 
ХХХ-та седница, одржана на % јули 1980 година, 
го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Ли-
тература за II клас на турски јазик" од Шукри 
Рамо и Хамди Хасан, во издание на Работната 
организација на здружен труд за учебници „Про-
светно дело" — Скопје, 1980 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација на здружен труд за учебници „Про-
светно дело" — и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

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

Бр. 03-118 
7 јули 1980 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Петровски д-р Бранко, е. р. 

359. 
Врз основа ка член 63 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" број 
17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ" 
број 25/79), Републичкиот педагошки совет на 
ХХХ-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, 
го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Здрав-
ствено воспитување и патронажа" од Раско Мит-
ревски, во издание на Работната организација на 
здружен труд за учебници „Просветно Дело". — 
Скопје, 1980 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација на здруже?! труд за учебници „Про-
светно дело" — и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

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

Бр. 03-119 
7 јули 1980 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Петровски Д-р Бранко, е. р. 

360. 
Врз основа на член 63 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" број 
17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ" 
број 25/79), Републичкиот педагошки совет на 
ХХХ-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, 
го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Осно-
ви на електротехниката — 2 за III клас на еле-
ктро-техничките училишта" од инж. Јанев м-р Љу-
бен, во издание на Работната организација на здру-
жен труд за учебници „Просветно дело" — Скопје, 
1980 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација на здружен труд за учебници „Про-
светно дело" — и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

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

Бр. 03-120 
7 јули 1980 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Петровски д-р Бранко, е. р. 

361. 
Врз основа на член 63 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" број 
17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ" 
број 25/79), Републичкиот педагошки совет на 
XXX-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, 
го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „На-
цртна геометрија за II клас на архитектенскочгра-
дежните училишта" од Стево Матевски, Дубравка 
Василева, Андреја Сулиќ, Коста Мангароски и 
Бранко Трпковски, во издание на Работната орга-
низација на здружен труд за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1980 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација на здружен труд за учебници „Про-
светно дело" — и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

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

Бр. 03-121 
7 јули 1980 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Петровски д-р Бранко, е. р. 
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362. 
Врз основа на член 63 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" број 
17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ" 
број 25/79), Републичкиот педагошки совет на 
ХХХ-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, 
го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1.Се одобрува употребата на учебникот „Геог-
рафски атлас за основните и средните училишта" 
од Завод за картографи]а „Гео карта", Завод за 
учебници и наставни средства — Београд и Ра-
ботна организација на здружен труд за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, во издание на Ра-
ботната организација на здружен труд за учеб-
ници „Просветно дело" — Скопје, 1980 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација на здружен труд за учебници „Про-
светно дело" — и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

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

Бр. 03-122 
7 јули 1980 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Петровски д-р Бранко, е. р. 

363. 
Врз основа на член 63 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" број 
17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ" 
број 25/79), Републичкиот педагошки совет на 
ХХХ-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, 
го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот росно-
ви на познавање на текстилот за II клас" од Пет-
ров д-р Ѓуро и инж. Стефан Стефаноски, во изда-
ние на Работната организација на здружен труд за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1980 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација на здружен труд за учебници „Про-
светно дело" — и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

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

Бр. 03-123 
7 јули 1980 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Петровски д-р Бранко, е. р. 

364. 
Врз основа на член 63 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" број 
17/65 и 16/69) и член 53 од Законот за средно обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ" 
број 25/79),- Републичкиот педагошки совет на 
ХХХ-та седница, одржана на 3 јули 1980 година, 
го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Хи-
рургија за средни медицински училишта" од д-р 
Љубомир Кирков, во издание на Работната орга-
низација на здружен труд за учебници „Просвет-
но дело" — Скопје, 1980 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната 
организација на здружен труд за учебници „Про-
светно дело" — и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

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

Бр. 03-124 
7 јули 1980 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Петровски д-р Бранко, е. р. 

365. 
Врз основа на член 63 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69) и член 15 од Законот за учебниците 
за основно и средно образование („Службен весник 
на СРМ" бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет 
на ХХХ-та седница, одржана на 3 јули 1980 го-
дина, го донесе следново 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот „Гра-
матика за VI одделение на албански јазик" од Не-
сими м-р Ремзи и Хамза Река, во издание на Ра-
ботната организација на здружениот труд за учеб-
ници „Просветно дело" — Скопје, 1980 година. 

2. Решението да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Работната-
организација на здружен труд за учебници „Про-
светно дело" — и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

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

Бр. 03-125 
7 јули 1980 година 

Скопј е 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Петровски д-р Бранко, е. р. 
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366. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за рас-
пределба на општествените станови и средствата 
за кредитирање на станбената изградба на врабо-
тените во работната заедница бр. 02-1559/1, доне-
сен од Работната заедница на Органот на управата 
на Собранието на општина Македонски Брод на 
собирот од 10 јули 1979 година, на основа членот 
433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 
на член 15 и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 12 јуни 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба 
на општествените станови и средствата за креди-
тирање на станбената изградба на вработените во 
работната заедница бр. 02-1559/1, донесен од Ра-
ботната заедница на Органот на управата на Со-
бранието на општината Македонски Брод на соби-
рот одржан на 10 јули 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Македонски Брод". 

3. Уставниот суд на Македонија по повод на 
поднесена претставка поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на правилникот 
означен во точката 1 на оваа одлука, односно на 
точката 1 на неговиот член 5. Постапката беше по-
ведена затоа што Судо& утврди дека работниците 
правилникот го донеле на собир, а не сох референ-
дум, а во однос на точката 1 на член 5 од пра-
вилникот затоа што со неа е предвидено работни-
ците да стекнуваат право на доделување стан од-
носно на заем, ако се во работен однос на неоп-
ределено време во органот најмалку 3 години, 
.поради "што со основ се постави прашањето за 
сгвротивноста на правилникот со членот 463 од За-
конот за здружениот труд, односно за согласнос-
та на точката 1 на член 5 од правилникот, со ус-
тавното начело на еднаквост на граѓаните во нив-
ните права, утврдено во алинејата 9 од став 3 на 
оддел И од Основните начела и во ставот 2 на 
член 204 од Уставот на СР Македонија, односно 
за нејзината спротивност со членот 173 од Зако-
нот за здружениот труд. 
4. На седницата Судов утврди дека оспорениот 
правилник е донесен на собир на работната заед-
ница на Органот на управата на Собранието на 
општина Македонски Брод. 

Според ставот 1 на член 463 од Законот на 
здружениот труд работниците во основната орга-
низација со референдум одлучуваат за основите 
и мерилата за распределба на средствата за заед-
ничка потрошувачка. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е 
донесен на собир на работната заедница, а не со 
референдум, Судов оце,ни дека правилникот е во 
спротивност со ставот 1 на член 463 од Законот 
за здружениот труд. Без оглед на тоа што правил-
никот во целина е укинат од напред наведените при-
чини, Судов посебно се впушти во оценување на точ-
ката 1 на член 5 од правилникот во кој е пред-
видено работниците да стекнуваат право на доде-
лување стан односно на заем, ако се во работен 
однос на неопределено време во органот најмалку 
3 години. 

Според членот 173 ,од Законот за здружениот 
труд, се (смета дека работникот засновал работен 
однос кога ќе даде .писмена изјава дека е запоз-
наен со самоуправните општи акти и дека ги 
прифаќа, односно од денот крта почнал да работи. 
Од друга страна, со алинејата 9 на став 3 на оддел 
II од Основните начела на Уставот на СР Маке-
донија е предвидено дека неприкосновената основа 
на положбата и улогата на човекот ја сочинува 

еднаквоста на правата, должностите и одговор-
ностите на луѓето, во согласност со уставноста и 
законитоста, додека со ставот 2 на член 204 од 
Уставот е предвидено дека сите граѓани се еднак-
ви пред законот. 

Судов смета дека од означенава уставна и 
законска одредба произлегува дека од моментот 
на засновањето на работниот однос работникот се 
стекнал со сите права кои произлегуваат од ра-
ботниот однос, меѓу кои е и правото работникот да 
учествува во распределбата на средствата од фон-
дот на заедничката потрошувачка, во кои сред-
ства се и средствата за решавање на станбените 
прашања, бидејќи тој од денот кога засновал ра-
ботен однос издвојува од својот личен доход за во 
овој фонд, Затоа правото на работникот на стан 
односно на учество во распределбата на средства-
та за решавање на станбени прашања не може, 
според мислењето на Судов да се условува со тоа 
работникот да бил вработен определено време во 
основната организација на здружениот труд, од-
носно во работната заедница. Ова затоа што так-
вите работници би биле ставени во понеповолна 
положба во однос на оние работници во основната 
организација на здружениот труд кои го исполну-
ваат поставениот услов, а тоа секако би создало , 
нееднаквост меѓу работниците во нивните права 
кои произлегуваат од работниот однос. 

Со оглед на тоа што со точката 1 на член 5 ^ 
од оспорениот правилник е предвидено работни-
кот определен број години да биде во работен 
однос како услов за добивање на стан, односно 
кредит, во Органот на управата на Собранието на 
општина Македонски Брод, Судов оцени дека по-
себно оваа одредба од правилникот не е во со-
гласност со уставното начело на еднаквоста на 
граѓаните во нивните права и должности, утврде-
но во алинејата 9 од став 3 на оддел II од Ос-
новните начела и во ставот 2 на член 204 од Ус-
тавот на СР Македонија, односно дека таа е во 
спротивност со членот 173 од Законот за здруже-
ниот труд. 

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

У. бр. 178/79 
12 јуни 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

367. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членовите 53, 60, 88 
и 90 од Самоуправната спогодба за заедничките 
основи и мерила за стекнување, распоредување на 
доходот и распределба на средствата за лични 
доходи на Индустриско-монтажното претпријатие 
„Димче Банкарот" во Прилеп, донесена од работни-
ците со референдум на 16 јануари 1978 година, на 
основа членот 433 од Уставот на СР Македонија 
и членот 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, пб одржаната јавна 
расправа од 4 април 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 53, 60, 88 и 90 
од Самоуправната спогодба за заедничките основи 
и мерила за стекнување, распоредување на доходот 
и распределба на средствата за лични доходи, до-
несена со референдум на 16 јануари 1978 година 
од работниците во Индустриоко-монтажното прет-
пријатие „Димче Бањарот" во Прилеп. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Индустриско-монтажно™ прет-
пријатие „Димче Банкарот" во Прилеп, на начинот 
определен за објавуваше на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 169/79 од 7 ноември 1979 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на чле-
новите 53, 60, 88 и 90 од самоуправната спогодба 
означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што пред Судов основано се 
постави прашањето за уставноста и законитоста 
•на означените одредби од самоуправната спогодба. 

4. Во претходното испитување и на јавната 
расправа Судов утврди дека: 

а) во членовите 52 и 53 од оспорената самоуп-
равна спогодба се предвидени следните основи за 
распределба на средствата за лични доходи: сло-
женост (стручна подготовка, работно искуство, ини-
цијатива и самостојност во работата); одговорност 
(одговорност за средствата за производство, одго-
ворност за организација и координација); напори 
(физички и умствени); услови за работа (опасност 
од заболување и несреќни случаи, отежнати усло-
ви при работа); квалитет и квантитет на изврше-
ни работи и работни задачи и заштеди во работе-
њето и користење на работното време. За овие ос-
нови во табеларниот преглед што е составен дел 
на самоуправната спогодба, се утврдени мерила 
изразени во бодови. Меѓутоа во оспорените одред-
би не е утврден начинот на кој ќе се оценува ре-
ализираниот придонес и ќе се врши наградување 
на конкретно реализираниот труд. На јавната рас-
права Судов утврди дека врз основа на членот 
58 од самоуправната спогодба, работничкиот совет 
донел посебен самоуправен општ акт со кој ги 
утврдил нормите за работа не само за работниците 
вклучени во непосредното производство. 

б) во членот 60 од самоуправната спогодба е 
предвидено дека работникот кој не ги извршил 
предвидените работи и работни задачи нема право 
на бодовите по оние основи што не ги извршил, 
освен за основите стручна подготовка и работно 
искуство, оценка за извршување, односно неиз-
вршување на предвидените работи и работни зада-
чи дава непосредниот раководител, а при тоа во 
самоуправната спогодба не се утврдени мерила со 
кои би се обезбедило намалувањето на аконтаци- • 
јата на личниот доход сразмерно на извршените 
работи односно работни задачи; 

в) во членот 88 од Самоуправната спогодба е 
предвидено дека за секој прекин на работа, на-
станат без вина на работникот, ќе се исплатува 
надоместок за личен доход во висина од 80%, под 
услов работникот да остане на работното место; 

г) според членот 90 од самоуправната спогодба, 
работникот нема право на надоместок на личен 
доход за време на прекинот на работата настаната 
по негова вина, како и за времето во кое работ-
никот без оправдани причини одбил да работи на 
други работи и работни задачи. Притоа вината на 
работникот за прекинот на работата ја утврдува 
непосредниот раководител. 

5. Согласно начелото на распределба според 
трудот содржано во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот 
за здружениот труд, на секој работник му -припаѓа 
од доходот на. основната организација на здруже-
ниот труд личен доход за задоволување на него-
вите лични, заеднички и општо општествени по-
треби според резултатите од неговиот труд и него-
виот личен придонес. Според ставовите 2 и .3 на 
член 129 од Законот за здружениот труд, личниот 
доход се утврдува врз основа на придонесот во 
работата и зависно на резултатите од трудот и 
работењето што ќе ги оствари основната органи-
зација. Придонесот на работникот во работата се 
утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на 
работата, земајќи го предвид особено обемот и сло-
женоста на работата, квалитетот на остварените 

резултати од трудот, успешноста во користењето 
на средствата на трудот, остварените заштеди во 
работата, користењето на работното време, одговор-
носта во работата и условите под кои работи ра-
ботникот. 

Од изнесеново Судов утврди дека предвидени-
те основи и мерила во членот 53 од оспорената 
самоуправна спогодба, претставуваат само основи и 
мерила за претпоставениот придонес. Притоа за 
работниците непосредно вклучени во мдтеријално-
то производство постојат норми за работа, кои мо-
жат да послужат како критериуми врз основа на 
кои ќе се оценува реализираниот придонес и ќе 
се врши наградување на конкретно реализираниот 
труд, а за работниците кои вршат административ-
но технички работи не се утврдени критериуми 
за оценување на реализираниот придонес. Поради 
тоа Судов утврди дека оспорениот член 53 од са-
моуправната спогодба не е во согласност со устав-
ното начело на распределба според трудот изра-
зено во членот 22 од Уставот на СР Македонија 
и во ставот 1 на член 126 од Законот на здруже-
ниот труд. 

6. Согласно членот 23 од Уставот на СР Маке-
донија и ставот 1 на член 127 од Законот за здру-
жениот труд, работниците во основната организа-
ција ги утврдуваат основите и мерилата за распо-
редување на доходот и основите и мерилата за 
распределба на средствата за своите лични доходи. 
При тоа Судов смета дека треба да бидат утврдени 
и мерила со кои ќе се обезбеди намалување на 
аконтацијата на личните доходи сразмерно на не-
извршените работо* и работни задачи. Оценување-
то пак на придонесот на работниците на напред 
наведениот начин не може да го врши раководи-
телот туку може работничкиот совет, комисија 
која тој ќе ја формира или работниците непосред-
но. Меѓутоа Судов смета дека непосредниот рако-
водител има право и должност со свои мислења 
и предлози, со свое активно учество, како член 
на основната организација да придонесува за што 
пореално и пообјективно утврдување на придоне-
сот на секој работник. 

Со оглед на тоа што во членот 60 од оспоре-
ната самоуправна спогодба не се предвидени ме-
рила со кои ќе се обезбеди намалувањето на акон-
тацијата на личниот доход сразмерно на неизвр-
шените работи односно работни задачи, туку е 
дадено право на раководителот да дава оценка за 
извршувањето односно неизвршувањето на рабо-
тите и работните задачи, Судов, утврди дека чле-
нот 60 не е во согласност со членот 23 од Уставот 
на СР Македонија и со ставот 1 на член 127 од 
Законот за здружениот труд. 

7. Согласно алинејата 5 и 6 на ставот 3 на де-
лот И од Основните начела на Уставот на СР 
Македонија, неприкосновената основа на полож-
бата и улогата на човекот, покрај другото, ја со-
чинуваат економската и социјалната сигурност на 
човекот, како и солидарноста и заемноста на секој 
спрема сите и на сите спрема секого кои се за -
сновани врз свеста на работните луѓе дека своите 
трајни интереси можат да ги остваруваат само 
Брз тие начела. 

Судов смета дека нб е во согласност со ова 
уставно начело определувањето во членот 88 од 
оспорената самоуправна спогодба, на работникот да 
му се исплатува надоместок во висина од 80°/о за 
време на прекинот на работата настанат по негова 
вина, со оглед на тоа што тој е присутен на сво-
ето работно место и може да биде распореден да 
врши други работи и работни задачи според од-
редбите на Законот за работни односи. Со оглед на 
изнесеново, Судов утврди дека членот 88 од оспо-
рената самоуправна спогодба не е во согласност 
со уставното начело на взаемност и солидарност, 
изразено во алинејата 6 на став 3 на дел II од 
Основни-з начела на Уставот на СР Македонија. 

8. С ^ред ставот 1 на член 199 од Законот за 
з д р у ж е а :от труд, за утврдување на повредите на 
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работните обврски или на други повреди на работ-
ната дисциплина за утврдување одговорноста и из-
рекување на мерки за тие повреди, во основната 
организација се формира дисциплинска комисија. 

Барање до дисциплинската комисија за пове-
дување на постапка, покрај другите 4 овластени 
субјекти, според членот 202 од истиов закон, мо-
же да поднесе и раководителот. 

Со оглед на изнесениве законски одредби, Су-
дов смета дека вината на работникот за прекинот 
на работата и во случај кога одбил да работи на 
други работи и работни задачи, треба да ја утврди 
дисциплинската комисија, а не раководителот, ка-
ко што е предвидено во членот 90 од оспорената 
самоуправна спогодба. Притоа доколку се изрази 
сомневање за постоење на вина на работникот, ос-
новната организација, во смислата на ставот 1 на 
член 92 од Законот за работни односи, може при-
времено да го отстрани од вршењето на неговите 
работи и работни задачи, па во овој случај може 
да му се намали личниот доход на тој работник 
на тој начин како е определено во ставот 1 на 
член 97 од истиов закон. Судов исто така смета 
дека со ускратување^ на личниот доход и надо-
местокот за личен доход во вакви случаи се по-
вредува уставното начело на економска и социјал-
на сигурност на работникот во вршењето на одре-
дени работи и работни задачи изразено во алине-
јата 5 на став 3 на дел II од основните начела на 
Уставот на СР Македонија. 

Поради тоа Судов утврди дека членот 90 од 
оспорената самоуправна спогодба, не е во соглас-
ност со ова уставно начело а со означените закон-
ски одредби. 

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

У. бр. 169/79 
4 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македоеиј а, 

Гога Николовски, е. р. 

368. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за рас-
пределба на чистиот доход, распределба на сред-
ствата за лични доходи и распределба на сред-
ствата за заедничка потрошувачка, надоместоци 
и други лични примања на работниците во Вете-
ринарната станица во Прилеп, донесен од работ-
ниците во Ветеринарната станица на 29 декември 
1977 година и на одлуките на Собирот на работ-
ниците во Ветеринарната станица во Прилеп бр. 
16/2, 16/3 и 16/4, сите донесени на 28 март 1979 
година и одлуките на Собирот на работниците во 
Ветеринарната станица бр. 88/1 и 88/2, донесени 
на 2 октомври 1979 година, врз основа на член 
433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од 
Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, по јавната расправа одржана на 
14 мај 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ одлуките на Собирот на 
работниците во Ветеринарната станица во Прилеп 
број 16/3 и 16/4 од 28 март 1979 година и одлуките 
број 88/1 и број 88/2 од 2 октомври 1979 година. 

2. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за рас-
пределба на чистиот доход, распределба на сред-
ствата за лични доходи и распределба на сред-
ствата за заедничка потрошувачка, надоместоци 
и други лични примања на работниците во Вете-
ринарната станица во Прилеп, донесен од работни-

ците во Ветеринарната станица на 29 декември 
1977 година, БО времето на неговото важење, не 
бил во согласност со Уставот на СР Македонија 
и со Законот за здружениот труд. 

3. СЕ ОДБИВА предлогот на Општествениот 
правобранител на самоуправувањето за општините 
Прилеп и Крушево за оценување законитоста на 
одлуката на Собирот на работниците во Ветери-
нарната станица во Прилеп број, 16/2 од 28 март 
1979 година. 

4. — Оваа одлука ќе се објави во „Службен 
весник на СРМ" и во Ветеринарната станица во 
Прилеп на начин предвиден за објавување на са-
моуправните општи акти. 

5. Општинскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето за општините Прилеп и Кру-
шево поднесе предлог за поведување постапка за 
оценување уставноста и законитоста на Правил-
никот за распределба на чистиот доход, распре-
делба на средствата за лични доходи и распре-
делба на средствата за заедничка потрошувачка, 
надоместоци и други лични примања на работни-
ците во Ветеринарната станица во Прилеп, донесен 
од работниците во Ветеринарната станица на 29 
декември 1977 година. Покрај тоа, предлагачот по-
бара Судот да ја оцени уставноста и законитоста 
на одлуките на; Собирот на работниците во Вете-
ринарната станица во Прилеп бр. 16/2, 16/3 и бр. 
16/4, сите донесени на 28 март 1979 година и одлу-
ките на Собирот на работниците во Ветеринарната 
станица бр. 88/1 и 88/2, донесени на 2 октомври 
1979 година. 

Според наводите во претставката, оспорениот 
правилник не бил во согласност со членот 463 
од Законот за здружениот труд затоа што не бил 
донесен со референдум, а не бил во согласност ни 
со членот 127 од истиот закон затоа што не пред-
видувал разработени основи и мерила за награ-
дување на трудот и работниците. Одлуката на 
Собирот на работниците бр. 16/2 од 28 март 1979 
година е оспорена затоа што определувала да се 
зголеми вредноста на бодот од 8,80 динари на 10,00 
динари сметано од 1 јануари 1979 година, а одлу-
ката бр. 16/3 од истиот датум се оспорува затоа 
што предвидувала зголемување на бројот на бо-
довите на работниците со петти степен на сложе-
носта на работите за 50 бода. Одлуката на Соби-
рот на работниците бр. 16/4 од 28 март 1979 година, 
според мислењето на предлагачот, била против-
уставиа и незаконита затоа гћто предвидувала на 
работниците кои се на две години пред замину-
вање во Пензија да им се зголеми личниот доход 
за 10% од просечниот личен доход на вработените 
во Ветеринарната станица во Прилеп. Одлуките на 
Собирот на работниците бр. 88/1 и 88/2 од 2 октом-
ври 1979 година се оспоруваат поради нивното 
ретроактивно важење утврдено од 1 септември 1979 
година. 

Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето предложи Судов да ги оцени оспорените 
акти како противуставни и незаконити и со одлу-
ка да ги поништи. 

Во одговор на наводите во предлогот и на јав-
ната расправа доносителот на оспорените акти 
наведе дека правилникот кој се оспорува во пред-
логот престанал да важи на 8 декември 1979 годи-
на, кота е донесен нов правилник за распределба 
на личните доходи, така што оспорениот правил-
ник, (сметано од наведениот датум, повеќе не се 
применувал. 

Во поглед на наводите со кои се оспоруваат 
означените одлуки на Собирот на работниците, до-
носителот на оспорените акти ги наведе мотивите 
за нивното донесување, при што тврди дека оспо-
рените акти се во согласност со самоуправните 
општи акти во Ветеринарната станица и не се во 
несогласност со Уставот и Законот. 

Во врска со ретроактивното дејство на одлу-
ките бр. 88/1 и 88/2, доносителот не ги оспорува 
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наводите на предлагачот, но смета дека повредата 
на принципот за забрана на ретроактивно дејство 
не е од такво значење да влијае на законитоста 
на оспорените акти. 

6. Во преетходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека оспорениот правилник 
престанал да в а ж и на 1' јануари 1979 година, а 
предлогот на општествениот правобранител на са-
моуправувањето е примен во Судов на 6 декември 
1979 година, односно од престанокот на важењето 
на оспорениот акт до поднесувањето на предлогот 
не поминале повеќе од една година, па согласно 
ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македо-
нија, Судов утврди дека постојат процесни прет-
ставки за оценување уставноста и законитоста на 
оспорениот акт. Понатаму, Судов утврди дека оспо-
рениот правилник е донесен од Собирот на работ-
ниците во Ветеринарната станица на 29 декември 
1977 година и со него се уредува распределбата 
на чистиот доход, средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка како и другите надомес-
тоци и лични примања на работниците. Во главата 
VII од правилникот се уредува распределбата на 
средствата за лични доходи и со членот 35 е оп-
ределено дека придонесот на секој работник се 
утврдува зависно од квалитетот и квантитетот 
на работата, имајќи го предвид особено обемот 
и сложеноста на работата, квалитетот на остваре-
ните резултати во работата, остварените заштеди, 
користењето на работното време, напорите во ра-
ботата, условите при работењето и придонесот на 
работникот во зголемувањето на доходот на ор-
ганизацијата. Во натамошните одредби од оспоре-
ниот правилник се утврдени мерила за секој сте-
пен на сложеност на работите, додека по другите 
основи не се утврдени посебни мерила, така што 
„старината основа" на личниот доход е одредена 
само со примена на основот сложеност. Вака оп-
ределената „стартна основа", според членот 44 од 
правилникот, може да се зголеми за 5% до 10% 
во зависност од сложеноста и одговорноста, рабо-
тењето под теписи услови, психички и физички 
напрегања, работа во нехигиенски услови и други 
наброени случаи кога постои можност од повреда 
на работа или професионално заболување. 

Во претходната постапка, Судов исто така ут-
врда дека со одлуката бр. 16/2 на Собирот на ра-
ботниците од 28 март 1979 година, вредноста на 
бодот е зголемена од 8,80 на 10,00 динари, а со 
одлуката 16/3 донесена на истиот собир се опреде-
лува зголемувањето на бројот на бодовите на ра-
ботниците чии работи и работни задачи се од петти 
степен на сложеност (ветеринари) за 50 бода. 

Со одлуката 16/4 од споменатиот собир, на ра -
ботниците на кои им преостануваат две години 
до заминување во пензија, личниот доход им се 
зголемува за 10% од просечниот личен доход на 
вработените во ветеринарната станица. 

Покрај тоа, Судов утврди дека со одлуките бр. 
88/1 и 88/2, донесени на собирот одржан на 2 ок-
томври 1979 година, се утврдува висината на те-
ренскиот паушал (88/Д), односно се зголемува лич-
ниот доход на раководителот и на благајникот за-
ради особено залагање во работата за 20 бода ме-
сечно (88/2). Овие одлуки, според нивните завршни 
одредби, влегуваат во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применуваат од 1 септември 1979 
година, односно имаат повратно дејство за околу 
30 дена. 

7. Донесувањето на самоуправните општи акти 
на основната организација на здружениот труд со 
кои се утврдуваат основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи е неотуѓиво 
право на работниците кое тие го остваруваат со 
референдум. Тоа е предвидено во ставот 1 на член 
23 од Уставот на СР Македонија според кој, работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд ги утврдуваат основите и мерилата за рас-
поредување на доходот и основите и мерилата за 

распределба на средствата за лични доходи. Спо-
ред членот 463 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација со рефе-
рендум, покрај другото одлучуваат и за основите 
и мерилата за распределба на средствата за лич-
ни доходи. 

Според ставот 1 на член 129 од Законот за 
здружениот труд, со основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи работ-
ниците во основната организација се обезбедува 
нивните лични доходи да се утврдат врз основа 
на придонесот во работата и зависно од резулта-
тите од трудот и работењето што ќе ги оствари ос-
новната организација. Во ставот 3 на истиот член е 
предвидено дека придонесот на работникот во ра-
ботната организација се утврдува зависно од ква-
литетот и квантитетот на работата, земајќи го 
предвид обемот и сложеноста на работата, кванти-
тетот на остварените резултати од трудот, успеш-
носта во користењето на средствата на трудот, ос-
тварените заштеди во работењето, користењето на 
работното време, одговорноста во работата и усло-
вите под кои работи работникот. 

Во согласност со начелото за распределба спо-
ред трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и членот 126 од Законот за здру-
жениот труд, на секој работник, со порастот на 
продуктивноста на .неговиот и на вкупниот општес-
твен труд и со начелото на солидарноста на ра-
ботниците во здружениот труд му припаѓа од до-
ходот на основната организација личен доход за 
задоволување на неговите лични, заеднички и оп-
шти општествени потреби, според резултатите на 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал за зголему-
вање на доходот на основната организација. 

Согласно пак членот 262 од Уставот на СР 
Македонија, законите, другите прописи и општи 
акти не можат да имаат повратно дејство. Според 
вториот став на овој член, само со закон може 
да се определи одделни негови одредби, ако тоа 
го бара општиот интерес утврден при донесувањето 
на законот, да имаат повратно дејство. Според 
ставот 3 на член 577 од Законот за здружениот 
труд, со самоуправниот општ акт може да се 
утврди, со согласност со закон дека тој акт или 
од одделни негови одредби можат да имаат по-
вратно дејство само ако тоа го дозволува приро-
дата на односите што <5е уредуваат со тој самоуп-
равен општ акт. 

Согласно наведените уставни и законски од-
редби за надлежноста и постапка за донесување 
на самоуправниот општ акт за распределба на 
средствата за лични доходи, Судов оцени дека ос-
порениот правилник, со оглед на тоа што не е 
донесен со референдум, во времето на неговото ва-
жење не бил во согласност со, Уставот и законот. 

Судов, оценувајќи ја уставноста и законитоста 
на оспорената одлука број 16/3 со која е зголемен 
бројот на бодовите на работниците со петти степен 
на сложеност на работите, најде дека со неа се 
менува самоуправниот општ акт за распределба 
на личните доходи, односно се уредуваат односите 
во распределбата на средствата за лични доходи 
за кои, според понапред цитираните уставни и за-
конски одредби, се одлучува со референдум. Со 
оглед на тоа што оспорената одлука не е донесена 
со референдум, туку на собир на работниците, Су-
дов оцени дека истата не е во согласност со Ус-
тавот и законот. 

Судов, оценувајќи ја уставноста и законитос-
та на одлуката број , 16/4 со која се предвидува 
дополнително процентуално зголемување на лич-
ниот доход на работниците кои се на две години 
пред заминување во пензија, Судов оцени дека 
ваквото зголемување на личниот доход на работ-
ниците го поголем работен стаж без оглед на 
нивниот придонес во работата, не е во согласност 
со начелото на наградување според трудот. 
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Одлуката број 88/1 Судов ја оцени како про-
тивуставна и незаконита затоа што со неа соби-
рот на работници одлучувал за висината на пат-
ни надоместоци, за што според законот одлучуваат 
работниците со референдум и затоа што оваа од-
лука има повратно дејство спротивно на членот 
262 од Уставот на СР Македонија. 

Судов исто така реши да ја укине и одлуката 
број 88/2 затоа што утврди дека не е донесена во 
пропишаната постапка, односно затоа што со неа 
собирот на работниците одлучувал за прашања кои 
според законот ги уредуваат работниците *со ре-
ферендум. Судов исто така оцени дека оваа одлу-
ка не е во согласност и со членот 262 од Уставот 
на СР Македонија поради повратното важење ут-
врдено во нејзиниот член 2. 

Околноста што одлуката број 16/2 за утврду-
вање на вредноста на бодот има повратно важење 

Судов не ја оцени како спротивна на уставната 
одредба за забрана на повратното важење на про-
писите и другите општи акти затоа што утврди 
дека повратното дејство на оваа одлука произле-
гува од начинот на определување на вредноста 
на бодот и природата на односите кои се уредуваат 
со неа (член 577 од Законот за здружениот труд). 
Со оглед на тоа Судов го одби предлогот за оцену-
вање на нејзината уставност и законитост. 

На основа изнесеното, Судов одлучи како во 
точките 1, 2 и 3 на оваа одлука. 

У. бр. 241/79 
14 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
251. 

Врз основа на член 55 и ,59 од Уставот на СРМ, 
член 586 од Законот за здружениот труд, член 5, 
20 и 24 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на -културата, член 1 од Самоуправната 
спогодба за здружување во Републичката заедни-
ца на културата, како и Планот за учество на Ре-
публичката заедница на културата во развојот на 
културните дејности во СРМ, општинските само-
управни интересни заедници на културата и Са-
моуправната интересна заедница на културата на 
град Скопје, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБ-
ЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА РАЗ-
ВОЈОТ НА ТВОРЕШТВОТО И КУЛТУРНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС 
ЗА РЕПУБЛИКАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради задоволување на заедничките потреби 

и интереси во областа на културата, остварување 
на солидарноста и заемноста и изедначување на 
условите за развој на културните дејности во Ре-
публиката, општинските заедници на културата и 
Самоуправната интересна заедница на културата 
на град Скопје здружуваат средства во Републич-
ката заедница на културата за развојот на тво-
рештвото и културните дејности од општ интерес 
за Републиката. 

Член 2 
Со оваа самоуправна спогодба општинските са-

моуправни интересни заедници на културата, Са-
моуправната интересна заедница на културата на 
град Скопје (во натамошниот текст учесници во 
спогодувањето), согласно на своите уставни односно 
законски права, обврски и одговорности ги одре-
дуваат заедничките основи и своите обврски и од-
говорности во остварувањето на слободната раз-
мена' на трудот за дејствувањето во процесот на 
самоуправното распределување на доходот, како 
и за здружувањето на трудот и средствата за за-
доволување на заедничките потреби и интереси 
преку Републичката заедница на културата, а поа-
ѓајќи од Планот за учество ,на Републичката за-
едница на културата во развој на културните деј-
ности во СРМ, склучените самоуправни спогодби и 
прифатени мерила. 

Член 3 
Слободната размена на трудот и здружувањето 

на средствата ќе се остваруваат поаѓајќи од, наче-
лата за: 

1. развивањето на културата како составен дел 
на општествениот труд во согласност со определ-
бите на самоуправното социјалистичко општество и 
создавање услови за достапност на културата на 
работните луѓе и граѓаните; 

-2. правото на работничката класа да управува 
со средствата на општествената репродукција во 
културата, како и правото на сите работни луѓе да 
управуваат со делот на доходот кој го одделуваат 
за задоволување на културните потреби; 

3. обезбедувањето на еднаква општествено-еко-
номската положба на работниците во организа-
циите на здружениот труд и другите работни луѓе 
кои вршат културни дејности со работниците во 
другите организации на здружениот труд и други 
работни луѓе; 

4. рамноправно одлучување; 
5. солидарноста на сите работни луѓе и заем-

носта во задоволувањето на заедничките потреби 
и интереси на општеството; 

6. општественото планирање и унапредување 
на културата во согласност со општествените пла-
нови, резолуциите на општествениот развој, доне-
сените повеќегодишни планови и програми за об-
ласта на културата и со унапредувањето и разво-
јот на другите општествени дејности. 

Член 4 
Во Републичката заедница на културата, оп-

штинските самоуправни интересни заедници на 
културата и Самоуправната нигерска заедница на 
културата на град Скопје обединуваат средства за 
реализација на заедничките потреби и интереси од 
општ интерес за Републиката и тоа за: 

а) досега самоуправно договорените заеднички 
потреби и за нови потреби за развојот на творешт-
вото и културните дејности, 

/ б) за заедничко финансирање на договорената 
дејност на Македонската филхармонија, Операта и 
Балетот на МНТ, Археолошкиот, Етнолошким, Ис-
торискиот и Природо-научниот музеј на Македонија 
Ансамблот „Танец", 

в) за помош на помалку развиените подрачја 
за создавање услови за збогатување на културниот 
живот. 

Учесниците во спогодувањето ги здружуваат 
средствата за остварување заедничките интереси 
преку реализација на програмите од општ интерес 
на Републиката од областа на: 
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1. заштитата на спомениците на културата и 
заштитата на природните реткости во согласност со 
Законот, 

2. развојот на музејската и архивската дејност, 
3. развојот на литературното творештво и из-

давачката дејност — издавањето на делата, спи-
санијата и други публикации од особен културен 
и општествен интерес, 

4. библиотекарската дејност и општествената 
положба на книгата, 

5. развојот на филмското творештво и произ-
водство, к^нематографиј ата и другите филмски 
дејности, 

6. развојот на сценско-уметничките дејности, 
драмското творештво и театарската дејност, 

7. развојот на музичкото творештво и музич-
ката дејност, 

8. развојот на ликовното творештво и ликов-
ната дејност, 

9. развојот на културно-уметничкиот аматери-
зам, 

10. меѓурепубличка и покраинска културна со-
работка, 

11. меѓународна културна соработка, 
12. развојот и јакнењето на материјалната осно-

ва на културата, а особено во недоволно развиени-
те подрачја, создавајќи услови за рамномерен раз-
вој на културните дејности од општ интерес за Ре-
публиката, 

13. изградба и опрема на објекти во културата 
од .општ интерес за Републиката, 

14. научното истражување во културата, 
15. програмите на НУБ „Климент Охридски", 

Републичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата, Кинотеката на СР Македонија, програ-
мите за дејноста на организациите на здружен труд 
од областа на културата од општ интерес за Ре-
публиката утврден со Закон надвор од седиштето, 

16. дејноста и развојот на традиционалните 
културно-уметничии манифестации, 

17. други културни дејности од општ интерес 
за Републиката кои ќе се утврдат по пат на спо-
годувањето. 

II. ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

Член 5 
За задоволување на заедничките потреби и ин-

тереси од областа на културата од општ интерес 
за- Републиката, општинските самоуправни инте-
ресни заедници на културата обезбедуваат средст-
ва на Републичката заедница на културата од при-
донеси во согласност со Законот за самоуправните 
интересни заедници и на ниво што е определено со 
Општествениот договор за утврдување на средства-
та од данокот и придонесите од доходот и од при-
донесите од личните доходи наменети за финан-
сирање на општи те општествени и на заедничките 
потреби на ниво на Републиката за соодветната 
година. 

Средствата за Републичката заедница на кул-
турата се обезбедуваат преку придонес од доход 
на организациите на здружен труд од општината 
и придонес од личен доход од работен однос што 
ќе ги утврдуваат учесниците во спогодувањето за 
секоја година одделно. 

Член 6 
Висината на средствата што се здружуваат во 

Републичката заедница на културата и процентот 
на учеството, учесниците во спогодувањето го ут-
врдуваат секоја година со посебен договор согласно 
со предвидувањата што ќе се утврдат со Резолуци-
јата за политиката на остварувањето на Општест-
вениот план на Социјалистичка Република Маке-
донија и Општествениот договор за утврдување на 
средствата од данокот и придонесите од личните 
доходи наменети за финансирање на општите оп-
штествени и на заедничките потреби за соодвет-
ната година. 

Во Републичката заедница на културата мо-
жат да се обезбедуваат и наменски средства за 
зголемени потреби при реализацијата на одделни 
програми над средствата предвидени со Резолуци-
јата. 

Износите на средствата можат да бидат зголе-
мени со износите на средствата потребни за. реали-
зирање на програмите од областа на заштитата на 
спомениците на културата, издавачката дејност и 
филмското производство. 

Одлука за висината на средствата и процентот 
на учеството од став 1 и 2 на овој член, донесуваат 
собранијата на општинските самоуправни интерес-
ни заедници на културата — учесници во спого-
дувањето. 

Член 7 
Учесниците во спогодувањето се согласни рабо-

тите за пресметка и уплата на средствата што се 
здружуваат во Републичката заедница на култу-
рата да ги врши Службата на општественото кни-
говодство ка ј која имаат своја жиро сметка, врз 
основа на одлуката на собранието на општинската 
самоуправна интересна заедница на културата за 
утврдување на стапките на придонесите и за здру-
жување на средствата во Републичката заедница 
на културата. 

III. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

Член 8 
Средствата што општинските самоуправни ин-

тересни заедници на културата ги здружуваат во 
Републичката заедница на културата ќе се корис-
тат на начин и постапка поаѓајќи од критериумите 
утврдени во Републичката заедница на културата 
за реализирање на прифатени програми за развој 
и унапредувањето на творештвото и културните 
дејности од општ интерес за Републиката, работа 
на органите, телата и Стручната служба на Репуб-
личката заедница на културата и останати потреби 
на Републичката заедница на културата предви-
дени со самоуправните општи акти. 

Условите за користењето на средствата се 
утврдуваат во нормативните акти на Републичката 
заедница на културата. 

Прифатените програми Собранието на Репуб-
личката заедница на културата им ги испраќа на 
учесниците на спогодувањето на потврдување. 

IV. СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА 

Член 9 
Учесниците го овластуваат Извршниот одбор на 

Собранието на Републичката заедница на култу-
рата да го следи спроведувањето на оваа спогодба. 

Член 10 
Извршниот одбор на Собранието на Републич-

ката заедница на културата ги врши следните ра-
боти: ( 

— го следи спроведувањето на Спогодбата и за 
согледаните појави и проблеми ги известува учес-
ниците ; 

— им предлага на учесниците преземање на 
потребни мерки за спроведување на Спогодбата; 

— врши анализи за спроведување и примена на 
Спогодбата; 

— утврдува неизвршување на обврските од 
страна на одделни учесници и за тоа ги предупре-
дува; 

— го утврдува предлогот на Спогодбата, одно-
сно нејзиното изменување и дополнување; 

— врши и други работи што ќе му ги доверат 
учесниците. 

Чле И 
Секој од учесниците во Спогодбата должен е 

да се придржува кон одредбите на оваа спогодба. 
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Член-12 
Секој учесник на спогодувањето може да го 

предупреди органот на управувањето и органот на 
самоуправната работничка контрола на другиот 
учесник за дејствијата и пропустите што не се во 
согласност со оваа спогодба, односно на неизвршу-
вањето на обврските утврдени со оваа спогодба. 

V. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СПОГОДБАТА 

Член 13 
Постапка за изменување и дополнување на 

оваа спогодба може да покрене секој од учесници-
те во спогодувањето. 

Предлогот за изменување и дополнување на 
Самоуправната спогодба го утврдува Извршниот 
одбор на Собранието на Републичката заедница на 
културата и го доставува до сите учесници во спо-
годувањето на јавна дискусија, која не може да 
трае помалку од 15 дена. 

Член 14 
Измени и дополнувања на оваа самоуправна 

спогодба се вршат на начин и постапка по која е 
склучена. 

Член 15 
Самоуправната спогодба се склучува на неод-

редено време. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Посебните одлуки за утврдување на стапките 

на придонесите и за здружување на средствата во 
Републичката заедница на културата собранијата 
на учесниците во спогодувањето ги донесуваат на ј -
доцна до 31 декември во тековната за наредната 
година. 

Оваа самоуправна спогодба се смета за склу-
чена откако најмалку половината од собранијата 
на општинските самоуправни интересни заедници 
на културата ја прифатат и овластените претстав-
ници на учесниците во спогодувањето ја потпишат. 

Член 17 
За толкување на Самоуправната спогодба над-

лежен е Извршниот одбор на Собранието на Ре-
публичката заедница на културата. 

Член 18 
Оваа самоуправна спогодба се објавува во 

„Службен весник на СРМ". 

Член 19 
Оваа самоуправна спогодба влегува во сила со 

денот на склучувањето, а ќе се применува од 1 
јануари 1980 година. 

Бр. 08-536 
21 март 1980 година 

Скопје 

Републичка заедница на културата, 
претседател на Собранието 

Јордан Леов, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Берово, 

Претседател 
(потпис нечиток) 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Битола, 

Претседател 
Кирил Танчевски, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Брод Македонски, 

Претседател 
Бранислав Маркоски, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Валандово, 

Претседател 
Борис Дончев, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Виница Маке-

донска, 
Претседател 

Миле Лазаревски, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Гевгелија, 

Претседател 
Боривое Бојаџиев, е. р. 

Општинска самоуправна .интересна за-
едница на културата Гостивар, 

Претседател 
Гулнас Фејзулаи, е. р. 

Општинска самоуцравна интересна за-
едница на културата Дебар, 

Претседател 
днр Л»улзим Меља, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Делчево, 

Претседател 
Душан Манчев, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Демир Хисар, 

Претседател 
Цветко Котевски, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Кавадарци, 

Претседател 
Никола Сапунџиев, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Кичево, 

Претседател 
Ќерим Џелиловски, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Кочани, 

Претседател 
(потпис нечиток) 

Општинска самоуправна интересна' за-
едница на културата Кратово, 

Претседател 
(потпис нечиток) 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Крива Паланка, 

Претседател 
(потпис нечиток) 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Крушево, 

Претседател 
Димитар Михајловом, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Куманово, 

Претседател 
Глигор Зафировски, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Неготино, 

Претседател 
Киро Илиев, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Охрид, 

Претседател 
Викторија Зарчева, е. р. 
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Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Прилеп, 

Претседател 
Тачко Локвенец, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Пробиштип, 

Претседател 
Станко Трајановски, е. р . 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата, Радовиш, 

Претседател, 
Благој Коцев, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Ресен, 

Претседател 
Димитар Грнчаровски, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Свети Николе, 

Претседател 
Ајруш Тоска, е. р. 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Струга, 

Претседател 
(потпис нечиток) 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Струмица. 

Претседател 
(потпис нечиток) 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Тетово, 

Претседател 
(потпис нечиток) 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Титов Велес, 

Претседател 
(потпис нечиток) 

Општинска самоуправна интересна за-
едница на културата Штип, 

Претседател 
Ангел Костадинов, е. р. 

Основна заедница на културата .на Оп-
штина Центар — Скопје, 

Претседател 
Милош Милошевски, е. р. 

Основна заедница на културата на Оп-
штина Чаир — Скопје, 

Претседател 
Трајче Чанговски, е. р. 

Основна заедница на културата на Оп-
штина Гази Баба — Скопје, 

Претседател 
Ристо Камчевски, е. р. 

Основна заедница на културата на Оп-
штина Кисела Вода — Скопје, 

Претседател 
инж. Стефан Миленковски, е. р. 

Основна заедница на културата на Оп-
штина Карпош — Скопје, 

Претседател 
д-р Лазар Елезовић е. р. 

Самоуправна интересна заедница на 
културата на град Скопје, 

Претседател 
д-р Крсто Николовски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

Стопанската банка — Основна банка — Скопје 
има издадено бариран чек серија бр. 4206974 на 
износ од 5.000,00 динари, на име Шандуловска Сил-
вана од Скопје, ул. „Пандил Шишков" бр. 18/3, 
а за подигнат потрошувачки кредит по партија бр. 
01-62237/бб. 

Бидејќи барираниот чек е нестанат — изгубен 
се повикува секој оној кој ќе го пронајде чекот 
да го покаже во Општинскиот суд — Скопје I. Во 
спротивно, а во рок од 60 дена од објавувањето на 
огласот чекот ќе биде поништен. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I, Р. бр. 100/80. (43) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И 

Пред Општинскиот суд Скопје II се води по-
стапка за амортизација на барираните чекови и тоа 
сериите: 35488, 35489 и 35490, издадени од Љуб-
љанската банка на име Беглеровски Николче од 
Скопје. 

Бидејќи барираните чекови се загубени со овој 
оглас се огласуваат за неважни. 

Од Општинскиот суд Скопје И, Рс. бр. 171/79) 
(44) 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје 
Заведен е спор за развод на брак по правната 
работа на тужителката Метије Реџепов, родена 
Бенировска од Скопје, ул. „Бутелска" бр. 12-,кај 
Расадник, против тужениот Рамиз Реџепов од 
Скопје, е. Радишаии, сега со. непознато место на 
живеење. 

Се поканува тужениот Рамиз Зиов Реџепов 
од е. Радишаеи — Скопско да се јави во судов, 
во рок од 30 дена, или да ја достави сегашната 
адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде од-
реден привремен старател, во смисла на член 84 
од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на туже-
ниот по предметниот спор. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје II — Скопје, XI 
П. бр. 1537/80. 

ОПШТИНСКИ СУД — БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола заведен е 
спор за развод на брак по тужбата на тужителот 
Благоја Бошевски од Битола, сега на привремена 
работа во Австралија, преку неговиот полномош-
ник Тупанчевски Ристо од Охрид, против тужена-
та Доста Бошевска, родена Дамчевска, родена на 
17. 4. 1949 година во е. Градешница — Битолско, 
од татко Петко Дамчевски и мајка Стојна Дам-
чевска, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужената Доста Бошевска, роде-
на Дамчевска во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРИ", да се 
јави до судот или да ја соопшти својата адреса. 
Во спротивно на тужената ќе и биде поставен при-
времен старател кој ќе ја застапува во овој спор 
до завршувањето на истиот. 

Од Општинскиот суд во Битола, П. бр. 53/80(49) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 55 од Статутот на Вишата 

школа за социјални работници во Скопје Советот 
на школата 

р а е п и ш у в а 
КОНКУРС 

за избор (реизбор) на наставници (во звањето пре-
давач или професор на виша школа) 
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1. На неопределено време, за предметите: 
1) Семејно право и семејни односи, 
2) Социјална педагогија и андрагогија. 
2. На определено време, по предметите: 
1) Социјална медицина, 
2) Основи на дефектолог.^ ата. 
Пријавените кандидати по овој конкурс треба 

да ги исполнуваат условите предвидени во Законот 
за високото образование („Службен весник на 
СРМ" бр. 49/74) и Статутот на Вишата школа за 
социјални работници. 

Пријавите со потребните документи се подне-
суваат до Секретаријатот на Школата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен Бесник на СРМ". 

Врз основа на член 33 и 34, став 4 од Законот 
за ловство („Службен весник на СВМ" бр. 5/73 
година), Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за доделување на стопанисување ловиштето и 
фазанеријата „Кажаново" — Скопје, на подрач-
јето на општините Гази Баба и Кисела Вода — 
Скопје 

Учесниците на конкурсот треба да ги испол-
нуваат следните услови: 

— да се ловечки организации; 
— да се организации што се занимаваат со 

ловно стопанство; 
— да се шумски, земјоделски и други органи-

зации на здружен труд, кои стопанисуваат целос-
но или со поголем дел од површината на кое се 
установува ловиште; 

— да располагаат со стручни' лица за ловство 
и ловочувари. 

Рокот на поднесување на барањата со потреб-
ната документација- трае 15 дена од објавувањето 
на конкурсот. 

Барањата се поднесуваат до Собранието на оп-
штината Кисела Вода — Скопје, Секретаријат за 
стопанство, труд и општествено Планирање —1 Ско-
пје. 

Конкурсната комисија при ЦОУ „Даме Груев", 
е. Ерџелија, Св. Николско, на својата седница одр-
жана на 25. 06. 1980 година 

- р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за именување (реизбор) на директор на ЦОУ 
„Даме Груев", е. Ерџелија Св. Николе. 

УСЛОВИ: Покрај општите услови, предвидени 
со Законот за здружениот труд, кандидатите тре-
ба да ги исполнуваат и следните посебни услови: 

да имаат завршено филозофски факултет — 
педагошка група или педагошка академија — от-
сек одделенска настава — лица кои завршиле со-
одветна група за образование на факултет, виша 
школа, ликовна академија, музичка академија, пе-
дагошка академија; 

да имаат морално-политични и организациони 
способности соодветни на ваквото работно место; 

да имаат најмалку 6 години работно искуство 
во образованието; 

да не се осудувани и да не се под истрага што 
го спречува вршењето на функцијата директор. 

Со молбата кандидатите треба да ги поднесат 
сите документи потребни за засновање на работен 
однос предвидени со законот. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето ЕО „Службен весник на СРМ". 

Молбите со комплетираните документи да се 
доставуваат до конкурсната комисија при Училиш-
тето, во определениот рок. 

СОДРЖИНА 
Страна 

346. Одлука за помилување на осудени лица 545 
347. Одлука за висината на придонесот за 

детска недела во времето од 6—13. X. 
1980 година —, — — — — — — — 546 

348. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за компензација на цената на 
лебот — — — — — — — — — 546 

349. Решение за разрешување од функцијата , 
советник на директорот на Републичкиот 
завод за цени во Републичкиот секрета-
ријат за општоетопа.нски работи и пазар 546 

350 Решение за давање согласност на Из-
вршниот совет за разрешување од фун-
кцијата директор на Републичкиот завод 
за унапредување на образованието и во-
спитувањето — — — — — —г — 547 

351. Одлука за висината на дневниците за 
службено патување на функционерите и 
работниците што ги именува Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија 547 

352. Правилник за извршување на мерките 
на безбедност, упатување на задолжи-
телно психијатриско лекување и чување 
во здравствена организација и задолжи-
телно психијатриско лекување на слобода 547 

353. Правилник за начинот на верификација 
на организациите за средно образование 548 

354. Упатство за начинот и постапката за 
остварување на компензација на цената 
на лебот — — — — — — — — 548 

355. Упатство за образецот на легитимација-
та на инспекторот за јавни патишта — 549 

356. Решение за одобрување на учебник, бр. 
03-116 од 7 јули 1980 година — — — 549 

357 Решение за одобрување на учебник, бр. 
03-117 од 7 јули 1980 година — — — 549 

358. Решение за одобрување на учебник, бр. 
03-418 од 7 чјулк 1980 година — — — 550 

359. Решение за одобрување на учебник, бр. 
03-119 од 7 јули 1980 година — — — 550 

360. Решение за одобрување на учебник, бр. 
03-120 од 7 јули 1980 година — — — 550 

361. Решение за одобрување на учебник, бр 
03-121 од 7 јули 1980 година — — — 550 

362. Решение за одобрување на учебник, бр. 
03-122 од 7 јули 1980 година — — — 551 

363. Решение за одобрување на учебник, бр. 
03-123 од 7 јули 1980 година — — — 551 

364. Решение за одобрување на учебник, бр. 
03-124 од 7 јули 1980 година — — — 551 

365. Решение за одобрување на учебник, бр. 
03-125 од 7 јули 1980 година — — — 551 

366. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 178/79 од 12 јуни 1980 година — 552 

367. Одлука на Уставниот суд нѓа Македонија, 
У. бр. 169/79 од 4 април 1980 година — 552 

368. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 241/79 од 14 мај 1980 -година — 554 

369. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 223/79 од 12 јуни 1980 година — 556 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

251. Самоуправна спогодба за здружување на 
средствата во Републичката заедница на 
културата за развој на творештвото и 
културните дејности од општ интерес за 
Републиката — — — — — 557 
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