
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 21 мај 1980 
С к о п ј е 

Број 18 Год. XXXVI 

Претплатата за 1980 година изне-
сува 650 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40109-603-12498 

167. 

Врз основа на член 2 од Законот за општес-
твена (контрола на цените („Службен весник на 
СРЖ" бр. 25/72), во врска со член 101, став 2 од 
Законот за основите на системот на цените и за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 1/80), Извршниот совет на СР Маке-
донија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФИ ЗА 
ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ЈАВЕН ПАТЕН 

СООБРАЌАЈ 

1. Организациите на здружен труд што пре-
везуваат патници во јавен патен сообраќај (можат 
своите постојни цени односно тарифни ставови 
за превоз на патници да ти зголемат до 13°/о. 

2. Се овластува Републичкиот секретаријат за 
општостопажжи работи и пазар да даде согласност 
на зголемените тарифни ставки — цени во рам-
ките утврдени со точка 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во оила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1001/1 
15 мај 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

169. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за сообраќај и врсни инж. Љубомир То-
доровски, советник на републичкиот секретар. 

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

Бр. 17-681/1 
20 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

168. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот За 
републичката управа („Службен весник на СРМ' 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за сообраќај и врски Катарина Бахчан-
џиева, советник на републичкиот секретар. 

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

Бр. 17-680/1 
20 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

170. 
Врз основа на член 4 од Законот за финан-

сирање на изградба, одржување и реконструкција 
на патиштата („Службен весник на СРМ" бр. 48/74), 
во врска со член 16 од Законот за републичката 
управа („Службен весник на СРМ" бр. 17/65 и 
16/69), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА 

СОВЕТОТ ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА 

1. Никола Тозија, секретар на Советот за из-
градба, одржување и реконструкција на патиш-
тата, повторно се именува на иста функција. 

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

Бр. 17-731/1 
27 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

171. 
Врз основа на член 4 од Законот за финанси-

рање на истражувачките работи во рударството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74), во врска 
со член 16 од Законот за републичката управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА 
СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО 

РУДАРСТВОТО 
1. Михајло Шишков, секретар на Советот за 

истражувачки работи во рударството, повторно се 
именува на иста функција. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-730/1 
27 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

172. 
Врз основа на член 16 став 1 и член 43 став 

3 од Законот за републичката управа („Службен 
весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА 
ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 

МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО -ТЕХНИЧКА СОРА-
БОТКА 

1. Боче Ламбевски, заменик на директорот на 
Републичкиот завод за меѓународна научно-технич-
ка соработка, повторно се именува на иста функ-
ција. 

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

Бр. 17-729/1 Претседател 
27 март 1980 година н а Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

173. 
Врз основа на член 16 став 1 и член 43 став 3 

од Законот за републичката управа („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА 

НАУЧНО -ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА 
1. Стојан Христов, директор на Републичкиот 

завод за меѓународна научно-техничка соработка, 
повторно се именува на иста функција. 

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

Бр. 17-728/1 Претседател 
27 март 1980 година н а Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

174. 
Врз основа на член 16 и член 30 став 3 од За-

конот за републичката управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРА 
1. Милка Божикова, советник на републички-

от секретар за култура, повторно се именува на 
иста функција. 

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

Бр. 17-727/1 Претседател 
27 март 1980 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

175. 
Врз основа на член 16 и член 30 став 3 од 

Законот за републичката управа („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 

1. Јован Чајковски, помошник на републич-
киот секретар за финансии, повторно се именува 
на иста функција. 

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

Бр. 17-726/1 
27 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

176. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за меѓународни односи Љубен Србијанко, 
новинар во Редакцијата на македонското издание 
на весникот „Комунист". 

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

Бр. 17-844/1 
10 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

177. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за народна одбрана Александар Арсов-
ски, началник во Секретаријатот.. 

2. Ова решение влегува во оила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-845/1 
10 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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178. 
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 доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ВО 
РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНО-

ДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Се именува за главен инспектор на Репуб-
личкиот управен инспекторат во Републичкиот се-
кретаријат за законодавство и организација Ме-
тодија Муратове™, секретар на Собранието на 
општината „Чаир" — Скопје. 

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

Бр. 17-846/1 
10 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

179. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ'к 

бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за внатрешни работи Душан Трајковски, 
помошник на потсекретарот на Службата за др-
жавна безбедност. 

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

Бр. 17-849/1 
10 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

180. 
Врз основа на член 30 став 3 и член 38 од 

Законот за републичката управа („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ТУРИЗАМ 

1. Се именува за советник на претседателот 
на Републичкиот комитет за туризам Горѓи К о ж а -
ровски, советник во Советот на Сојузот на синди-
катите на Македонија. 

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

Бр. 17-850/1 
10 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

181. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за советник во Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија Раде Миновски, шеф на отсек во 
Стручната служба на Советот. 

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

Бр. 17-846/1 
10 април 1980 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

182. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за потсекретар во Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија Круме Трајковски, помошник 
секретар во Извршниот совет. 

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

Бр. 17-847/1 
10 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

183. 
Уставниот суд на Македонија оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 4 на член 23 
од Правилникот за утврдување на основите и ме-
рилата за стекнување и распределба на средствата 
за лични доходи и заедничка потрошувачка на 
работниците во работната заедница на органот на 
управата при Собранието на општината Прилеп, 
донесен со референдум од 29 декември 1977 годи-
на, на основа членовите 15 и 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на 
Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 20 март 1980 
година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 4 на член 23 од Пра-
вилникот за утврдување на основите и мерилата 
за стекнување и распределба на средствата за лич-
ни доходи и заедничка потрошувачка на работ-
ниците во работната заедница на органот на уп-
равата при Собранието на општина Прилеп донесен 
со референдум од 29 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Органот на управата на Со-
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бранието на општина Прилеп на начинот опреде-
лен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Би-
тола му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за оценување уставноста и законитоста 
на ставот 4 на член 23 од правилникот означен 
во точката 1 на оваа одлука. Според наводите 
во предлогот оспорениот став 4 на член 23 од 
правилникот не бил во согласност со начелото на 
наградување според трудот содржано во членот 
22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на 
член 126 од Законот за здружениот труд, затоа 
што со него се вршело двојно вреднување на работ-
ниот стаж, по основот минат труд. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник 
Судов утврди дека во членот 23 е предвидено до 
донесувањето на посебни прописи за минатиот труд 
вреднувањето по овој основ да се врши на тој 
начин што бројот на бодовите утврдени по основ 
на тековниот труд да се зголемува на секој ра-
ботник зависно од должината на вкупно призна-
тиот работен стаж, така што за работен стаж од 
2 до 5 години личниот доход на работникот да 
му се зголеми за 1%, од 5 до 10 години за 3%, од 
10 до 15 години за 5°/о и т. н. Во оспорениот пак 
став 4 од овој член е предвидено дека на работ-
ниците со работно искуство од 38 години мажи 
и 33 години жени се додаваат уште 100 бода за 
последните две години. 

5. Во членот 22 од Уставот на СР Македонија 
е предвидено на секој работник во согласност со 
начелото на распределба според трудот и со по-
растот на продуктивноста на неговиот и на вкуп-
ниот општествен труд и со начелото на солидар-
носта на работниците во здружениот труд да му 
припаѓа од доходот на основната организација на 
здружениот труд личен доход за задоволување на 
неговите лични, заеднички и општи општествени 
потреби, според резултатите на неговиот труд и 
неговиот личен придонес кој со својот тековен 
и минат труд го дал во зголемувањето на доходот 
на основната организација. 

Според алинејата 8 на став 3 на член 13 и 
ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот 
труд, работниците во основната организација на 
здружениот труд остварувајќи го правото на ра-
бота со општествени средства, взаемно и рамно-
правно стекнуваат личен доход, а личниот доход 
на работникот се утврдува според резултатите на 
неговиот труд и личниот придонес што со својот 
тековен и минат труд го дал во зголемувањето на 
доходот на основната организација во согласност 
со начелото за распределба според трудот и сраз-
мерно со порастот на производноста на својот труд 
и трудот на работниците во другите основни ор-
ганизации со кои го здружил трудот и средствата 
и на вкупниот општествен труд. 

6. Судов утврди дека со ставот 4 на член 23 
од оспорениот правилник се врши двојно награ-
дување по основот минат труд на работниците кои 
имаат 38 години работен стаж-мажи односно 33 
години жени т. е. во последните 2 години пред 
исполнувањето на условите за пензија, а тоа всуш-
ност значи вонсистемско зголемување на лични-
от доход независно од вложениот труд и постигна-
тите резултати во работата, што според оценката 
на Судов, не е во согласност со Уставното начело 
за наградување според трудот содржано во членот 
22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на 
член 126 од Законот за здружениот труд. 

Со оглед на изнесеново Судов одлучи како 
во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 30/80 
20 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

184. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за рас-
пределба на доходот и средствата за лични до-
ходи на работниците во Одделението за внатреш-
ни работи на Собранието на општината Кратово 
и на Правилникот за измени и дополнувања на 
Правилникот за распределба на доходот и сред-
ствата за лични доходи на работниците во Одде-
ление го за внатрешни работи Кратово, донесени 
од работниците во одделението за внатрешни ра-
боти во Кратово на 17 јануари 1978 година однос-
но 2' април 1979 година, врз основа членовите 
15 и 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уетапниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана 
на март 1980 година донесе 

О Д Л У К А 

СЕ УКИНУВААТ Правилникот за распредел-
ба нк доходот и средствата за лични доходи на 
работниците во Одделението за внатрешни рабо-
ти на Собранието на општината Кратово и Пра-
вилникот за измени и дополнувања на Правил-
никот за распределба на доходот и средствата за 
лични доходи на работниците во Одделението за 
внатрешни работи Кратово, донесени од работни-
ците во Одделението за внатрешни работи во Кра-
тово на 17 јануари 1978 година односно 24 април 
1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Одделението за внатрешни ра-
боти на Собранието на општината Кратово на на-
чинот определен за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 124/79 поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на оспорените акти затоа што основано се пос-
тави прашањето за нивната согласност со члено-
вите 22 и 23 од Уставот на СР Македонија и со 
членовите 126 и 463 од Законот за здружениот 
труд. 

4. Во претходната постапка Судов утврди дека 
оспорените правилници не се донесени со рефе-
рендум, туку со лично изјаснување на состанок 
односно собир на работниците во Одделението за 
внатрешни работи на Собранието на општината 
Кратово. Исто така Судов утврди дека во членот 
32 од правилникот е предвидено на овластените 
работници кои имаат 39 години работен стаж, а 
на останатите работници кои имаат над 30 години 
работен стаж, бодовите од член 23 (сложеност на 
работа) да им се зголемуваат за 2%. Со измените 
и дополненијата на правилникот изменет е само 
износот на процентот така што тој изнесува 5% 
наместо поранешните 2%. 

5. Донесувањето на самоуправните општи акти 
на основната организација на здружениот труд со 
кои се утврдуваат основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи е неоту-
ѓиво право на работниците кое тие го остваруваат 
на референдум. Тоа е предвидено во ставот 1 на 
член 23 од Уставот на СР Македонија според кој, 
работниците во основната организација на здру-
жениот труд ги утврдуваат основите и мерилата 
за распоредување на доходот и основите и ме-
рилата за распределба на средствата за лични 
доходи. Според членот 463 од Законот за здру-
жениот труд работниците во основната организа-
ција со референдум, покрај другото, одлучуваат за 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи, а согласно членот 542 од овој 
закон неговите одредби што се однесуваат на од-
лучувањето на работниците со лично изјаснување, 
се применуваат и врз одлучувањето на работни-
ците со лично изјаснување во работните заедници 
ако со закон не е определено поинаку. 
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Согласно членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија и алинејата 8 на став 3 од член 13 и ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација на здру-
жен труд, остварувајќи го правото на работа со 
општествени средства, заедно и рамноправно стек-
нуваат личен доход, а личниот доход на работ-
никот се утврдува според резултатите на неговиот 
труд и личниот придонес што со својот тековен 
и минат труд го дал за зголемувањето на доходот 
на основната организација во согласност со на-
челото на распределба според трудот и сразмерно 
со порастот на производноста на својот труд и 
трудот на работниците во другите основни орга-
низации^ со кои ш здружил трудот и средствата 
и на вкупниот општествен труд. 

Тргнувајќи од наведените уставни и закон-
ски одредби за надлежноста и постапката за до-
несување на самоуправните општи акти за осно-
вите и мерилата за распределба на доходот и 
личните доходи на работниците, Судов оцени дека 
оспорените правилници, со оглед на тоа што не 
се донесени со референдум, не се во согласност 
со Уставот и законот. 

Во поглед на одредбата која предвидува до-
полнително процентуално зголемување на бодо-
вите по основот сложеност за работниците со на-
вршени 30 односно 39 години работен стаж, Судов 
оцени дека предвидувањето на одреден број бо-
дови за работниците со поголем работен стаж без 
оглед на нивниот придонес во работата не е во 
согласност со начелото на распределба според тру-
дот. 

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

У. бр. 124/79 
13 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

185. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за до-
делување станови на користење и кредитирање 
на станбената изградба на работниците во работ-
ната заедница на Хотелеко-угостителската работ-
на организација „Метропол" во Скопје, донесен на 
собирот на работниците на 11 април 1979 година, 
на основа членовите 15 и 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 13 март 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за доделување 
станови на користење и кредитирање на станбе-
ната изградба на работниците во работната заед-
ница на Хотелско'-угостителеќата работна органи-
зација „Метропол" во Скопје, донесен на собир 
на работниците на 11 април 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Хотелско-угостителската работ-
на организација „Метропол" во Скопје на начи-
нот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод 
поднесена претставка, со решение У. бр. 133/79 по-
веде постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука затоа што основано се постави пра-
шањето за неговата согласност со членот 23 и 
ставот 1 на член 34 од Уставот на СР Македонија 
и со членот 463 од Законот за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка Судов утврди дека 
оспорениот правилник е донесен на собир на ра-

ботниците во работната заедница на Хотелско-
угостителската работна организација „Метропол". 
Судов исто така утврди дека распределбата на 
стиловите според оспорениот правилник се врши 
по следниве критериуми: станбени прилики, услови 
за становање, работен стаж, здравствена состојба 
и инвалидност во потесното семејство, учество во 
НОБ и стручна подготовка. Во членот 15 од оспо-
рениот правилник, кој го регулира вреднувањето 
на работниот стаж, е предвидено дека работниот 
стаж проведен во работната заедница на Угости-
телско-хотелеката работна организација „Метро-
пол" се вреднува со 4 бода, а другиот работен 
стаж со 2 бода. 

5. Според членовите 21 и 23 од Уставот на СР 
Македонија, работниците во основната организа-
ција на здружениот труд утврдуваат основи и ме-
рила за распоредување на остварениот доход за 
своја лична и заедничка потрошувачка, односно 
утврдуваат основи и мерила за распределба на 
средствата за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка. Согласно членот 179 и членот 463 од За-
конот за здружениот труд, работниците во ос-
новната организација, слободно и рамноправно, во 
согласност со самоуправната спогодба за здру-
жување на трудот во основна организација, со 
референдум меѓу другото, одлучуваат и за основи-
те и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка на 
работниците. 

Според ставот 1 на член 34 од Уставот, работ-
ниците во организациите на здружениот труд во 
согласност со начелото на заемност и солидарност, 
заеднички, и рамноправно обезбедуваат подобру-
вање на условите за живот на работниците со 
издвојување и здружување средства за таа цел 
и на друг начин. 

Од наведените уставни и законски одредби 
произлегува дека работниците во организациите 
на здружениот труд, а согласно ставот 3 на член 
31 од Уставот на СР Македонија и работниците во 
работните заедници што вршат административно-
стручни, помошни и на нив слични работи од за-
еднички интерес за повеќе организации на здру-
жениот труд, слободно и рамноправно по пат на 
референдум одлучуваат за основите и мерилата 
за распределба на средствата за заедничка потро-
шувачка. Со оглед на тоа, што средствата кои во 
основната организација се издвојуваат за изград-
ба или купување станови за работниците или пак 
кои се наменети за давање кредити или други по-
годности за решавање на станбените прашања на 
работниците претставуваат средства за заедничка 
потрошувачка, Судов смета дека и самоуправниот 
општ акт со кој се уредуваат основите и мери-
лата за нивна распределба, мора да биде донесен 
од работниците во смислата на член 23 од Уставот 
и во форма на изјаснување со референдум, како 
што тоа е определено во членот 463 од Законот 
за здружениот труд. Со оглед на тоа што оспоре-
ниот правилник е донесен на собир на работни-
ците а не со референдум, Судов утврди дека 
оспорениот правилник не е во согласност со Уста-
вот и законот. 

Во врска со различното вреднување на работ-
ниот стаж остварен во работната заедница и ста-
жот остварен во други организации на здружени-
от труд, Судов смета дека работниците кои ра-
ботниот стаж го оствариле во работната заедница 
се ставени во привилегирана положба спрема дру-
гите работници, односно постои нееднаквост на 
правата засновани врз трудот. Според ^ мислењето 
на Судов, основната организација, кога ќе го пред-
види работниот стаж како основ во распределба-
та на станови, треба да поаѓа од работниот стаж 
како израз на личниот придонес * на работникот 
што со својот минат труд го дал во зголемувањето 
на доходот на основната организација и во раз-
вивањето на материјалната основа на здружениот 
труд- Тргнувајќи од ваквиот карактер на мина-
тиот труд, а особено имајќи го предвид општес-
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твениот карактер на средствата за заедничка по-
трошувачка, Судов оцени дека нееднаквото вред-
нување на минатиот труд остварен во конкретната 
основна организација и минатиот труд остварен 
надвор од оваа основна организација предвидено 
во членот 15 од оспорениот правилник не е во 
согласност со уставното начело на еднаквост и 
со уставните одредби за општествениот карактер 
на средствата за заедничка потрошувачка. 

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

У. бр. 133/79 
13 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

Гога Николовски, с. р. 

186. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Правилникот за до-
делување станови наменети за работници со по-
ниски лични примања во Основната организација 
на здружениот труд „Црвена Звезда" во Кичево 
во состав на Хотелско-угостителската работна ор-
ганизација „Метропол" во Скопје, донесен на со-
бирот на работниците на 13 април 1979 година, 
врз основа членовите 15 и 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 13 март 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за доделување 
станови наменети за работници со пониски лични 
примања во Основната организација на^ здруже-
ниот труд „Црвена Звезда" од Кичево, во состав 
на Хотелско-угостителската работна организација 
„Метропол" во Скопје, донесен на собирот на ра-
ботниците на 13 април 1979 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во основната организација на на-
чинот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 135/79 поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука затоа што основано се 
постави прашањето за неговата согласност со чле-
нот 23 и со ставот 2 на член 204 од Уставот на 
СР Македонија и со членот 463 од Законот за 
здружениот труд. 

4. Во претходната постапка Судов утврди дека 
оспорениот правилник е донесен на собирот на 
работниците во основната организација на 13 ап-
рил 1979 година. Судов исто така утврди дека во 
оспорената точка 1 на член 8 од правилникот е 
предвидено дека право за добивање стан на ко-
ристење од становите наменети за работниците со 
ниски лични прамања имаат работниците кои има-
ат постојано жителство во општината Кичево во 
траење од најмалку 8 години. 

5. Во алинејата 9 од став 3 на дел II од Ос-
новните начела на Уставот на СР Македонија е 
предвидено дека неприкосновената основа на по-
ложбата и улогата на човекот, меѓу другото, ја со-
чинува и еднаквоста на правата, должностите и 
одговорностите на луѓето, во согласност со устав-
носта и законитоста, а во ставот 2 на член 204 од 
Уставот е предвидено дека сите граѓани се еднакви 
пред законот. 

Според членовите 21 и 23 од Уставот на СР 
Македонија работниците во основната организаци-
ја на здружениот труд утврдуваат основи и ме-
рила за распоредување на остварениот доход за 
своја лична и заедничка потрошувачка, односно 
утврдуваат основи и мерила за распределба на 

средствата за лични доходи и за заедничка по-
трошувачка. Согласно членот 179 и членот 463 
од Законот за здружениот труд, работниците во 
основната организација слободно и рамноправно, 
во согласност со самоуправната спогодба за здру-
жување на трудот во основна организација, со 
референдум, меѓу другото, одлучуваат и за ос-
новите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи и за заедничка потрошувачка на 
работниците. 

Од оспорената точка 1 на член 8 од правил-
никот произлегува дека правото за добивање стан 
од фондот на станови наменети за работници со 
ниски лични примања се условува со живеење 
на подрачјето на општината Кичево што доведува 
до исклучување на оние работници кои немаат 
живеалиште на тоа подрачје и на оние работници 
што имаат живеалиште покусо од 8 години. Имај-
ќи ги предвид наведените одредби од Уставот на 
СР Македонија, Судов смета дека ваквиот начин 
на уредување на распределбата на становите на-
менети за работниците со пониски лични прима-
ња не е во согласност со уставното начело на ед-
наквост на работните луѓе и граѓаните. 

Со оглед пак на тоа, што оспорениот правил-
ник е донесен на собир на работниците, а не со 
референдум, како што е тоа определено во чле-
нот 463 од Законот за здружениот труд, Судов 
утврди дека оспорениот правилник не е во со-
гласност со оваа одредба од Законот за здруже-
ниот труд. 

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

У. бр. 135/79 
13 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 

187. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на точките а) и д) на 
член 45 и на членовите 47 и 51 од Правилникот 
за основите и мерилата за стекнување и распоре-
дување на доходот и распределба на средствата 
за лични доходи и средствата за заедничка потро-
шувачка на работниците во Централното основно 
училиште „Страшо Пинџур" во Неготино, донесен 
со референдум на 22 декември 1977 година, на ос-
нова членот 433 од Уставот на СР Македонија и 
алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки на сед-
ницата одржана на 6 март 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките а) и д) на член 
45 и членовите 47 и 51 од Правилникот за осно-
вите и мерилата за стекнување и распоредување 
на доходот и распределба на средствата за лични 
доходи и средствата за заедничка потрошувачка 
на работниците во Централното осново училиште 
„Страшо Пинџур" во Неготино ,донесен со ре-
ферендум на 22 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Страшо Пинџур" во Неготино, на начинот пред-
виден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решението 
У. бр. 147/79), донесено на седницата од 27 декем-
ври 1979 година, поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на одредбите од актот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што пред Судов основано се 
постави прашањето за нивната согласност со наче-
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лото на наградување според трудот утврдено во 
членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ста-
вот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, 
како и за нивната согласност со ставот 1 на член 
23 од Уставот на СР Македонија, ставот 1 на член 
127 и ставот 3 на член 129 од Законот за здруже-
ниот труд. Пред Судов одделно се постави и пра-
шањето за согласноста на точките а) и д) на член 
45 од оспорениот правилник со ставовите 1 и 2 на 
член 79 од Законот за здружениот труд. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во 
текот на постапката и на јавната расправа Судов 
утврди дека според оспорениот член 45 од пра-
вилникот, за извршување на работите и работните 
задачи означени во членот 44, во кој се разрабо-
тени основите и утврдени мерилата за вреднување 
на наставно-воспитните работи и работни задачи, 
во одделенската и предметната настава како мини-
мум потребен степен на образование се предви-
дува средната стручна подготовка. Во точката а) 
на овој член се предвидува за извршителите со 
пониско образование, предвидено во членот 44' од 
правилникот, да се наголемат бодовите определени 
по основите обем и сложеност предвидени во ко-
лоната 6 во која е утврден вкупниот број бодови 
по овие основи и тоа на оние со виша стручна 
подготовка за 55 бода, а на оние со висока струч-
на подготовка за НО бода. За извршителите кои се 
раководители на село, според оспорената точка 
д) на овој член, а имаат средна стручна подготов-
ка, им се определуваат од 8 до 13 бода, а за 
извршителите на овие работи и работни задачи 
кои имаат виша стручна подготовка од 9 до 15 
бода. 

Според начелото на наградување според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија 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 општи општествени по-
треби, според резултатите од неговиот труд и ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. 

Од друга страна, според ставот 1 на член 79 
од Законот за основното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 
48/78), наставници за одделенска настава во ос-
новното училиште можат да бидат лица што завр-
шиле филозофски факултет-педагошка група и 
педагошка академија — отсек за одделенска на-
става и лица што завршиле учителска школа. На-
ставници по предметна настава во основното учи-
лиште, според ставот 2 од истиот член од означе-
ниот закон, можат да бидат лица што завршиле 
еднопредметна или двопредметна соодветна група 
за образование на наставници на факултет, висо-
ка школа, ликовна академија, музичка академија, 
педагошка академија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка, како средство за изразување сложеноста на 
работите и работните задачи, има значење во сис-
темот на распределбата на средствата за лични 
доходи, така што за работите и работните задачи 
за кои е предвиден повисок степен на стручна 
подготовка, значи за кои се смета дека се посло-
жени, оправдано е од гледиштето на начелото на 
наградување според трудот да се предвидува по-
високо мерило по основот сложеност во однос на 
работите и работните задачи за кои е предвиден 
понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, 
во случаите кога за вршење на одредени работи 
и работни задачи се предвидени повеќе степени на 
стручна подготовка, вреднувањето на тие работи 
се врши според нивната сложеност а не според 
подготовката што ја има конкретниот работник. 
Имено, ако за вршењето на одредени работи и ра-
ботни задачи алтернативно се утврдени повеќе 
степени на стручна подготовка тоа значи дека сло-
женоста на тие работи и работни задачи е таква 

да може со успех да ги врши секој од работни-
ците што има еден од утврдените степени на струч-
на подготовка. Поради тоа Судов смета дека при 
вреднувањето на работите и работните задачи на 
наставниците, кога е во прашање еднаква сложе-
ност на работите и работните задачи и кога со за-
кон е утврдено дека со било кој од предвидените 
степени со успех ќе се изведува наставата, мора 
да се поаѓа од единствени мерила за вреднување 
на основот сложеност затоа што стручната подго-
товка е основен елемент за одредување степените 
на сложеноста на работите и работните задачи. 
На овој начин не се обезвреднува значењето и 
влијанието на стручната подготовка во развиен 
систем на основи и мерила за распределба на сред-
ствата за личните доходи според вложениот труд 
затоа што, доколку работникот со повисок степен 
на стручна подготовка при утврдувањето на кон-
кретните резултати постигнати во работата, по-
каже дека работите и работните задачи ги извр-
шил со поголем успех по квалитет и квантитет, 
тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот коне-
чен личен доход. 

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од 
правилникот се утврдени различни мерила изра-
зени во бодови во зависност од степенот на струч-
ната подготовка на наставниците, кои бодови се 
засметуваат во бодовите утврдени по основот сло-
женост на наставно-воспитните работи и работни 
задачи, иако наставата во основните училишта е по 
правило еднаква, Судов утврди дека оспорените 
точки а) и д) на членот 45 од правилникот не се 
во согласност со начелото на наградување според 
трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот 
за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на 
член 79 од Законот за основното воспитание и об-
разование. 

Исто така Судов утврди дека оспорените од-
редби од правилникот не се во согласност со ста-
вот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд 
затоа што, покрај утврдените основи за обем, сло-
женост, одговорност и услови за работа, како ос-
нови утврдени согласно законот, како посебен ос-
нов за утврдување придонесот на работникот се 
предвидува и стручната подготовка. Ова од причи-
на што стручната подготовка, како израз на сло-
женоста на работите и работните задачи, е инкор-
порирана во основот сложеност и веќе кога овој 
основ е предвиден и за него се утврдени мерила 
нема место за одделно вреднување на стручната 
подготовка. 

Понатаму во ставот 1 на член 23 од Уставот 
на СР Македонија и во ставот 1 на член 127 од 
Законот за здружениот труд е определено дека 
работниците во основната организација се дол-
жни да ги утврдат основите и мерилата за распре-
делба на средствата за личните доходи. 

Според точката д) на оспорениот член 45 од 
правилникот, за извршителите на наставните ра-
боти и работни задачи кои се раководители во 
подрачните училишта на село се предвидуваат бо-
дови во распон и тоа за извршителите со средна 
стручна подготовка од 8 до 13 бода, а за изврши-
телите со виша стручна подготовка од 9 до 15 
бода. Тоа значи, дека не само што се прави раз-
лика меѓу извршителите, означени под точката д) 
на оспорениот член од правилникот во зависност 
од степенот на нивната стручна подготовка, иако 
вршат исти работи и работни задачи на село, туку 
е утврден и распон во бодови за нивно вреднување. 
При тоа не се предвидени и критериуми по кои овие 
бодови би се распределувале, што дава можност за 
субјективизам при утврдувањето на точниот број 
бодови по овој основ на работниците од оваа ос-
порена одредба од правилникот, со оглед на што 
Судов утврди дека точката д) на член 45 од пра-
вилникот одделно не е во согласност и со ставот 
1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, како 
и со ставот 1 на член 127 од Законот за здруже-
ниот труд. 
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Разгледувајќи го по,натаму оспорениот правил-
ник Судов утврди дека според членот 47 за инди-
видуалниот работоводен орган, кој има висока 
стручна подготовка, на бодовите предвидени во 
табелата содржана во членот 46, се додаваат уште 
55 бода, а за обем и сложеност во работата од 96 
до 152 бода. Исто така, според оспорениот член 51 
на секретарот, благајникот и сметководителот за 
обем и сложеност во работата во колоната 6 од 
табелите содржани во членовите 49 и 50, во која 
е утврден вкупниот број бодови по основите обем 
и сложеност се додаваат од 30 до 55 бода. 

Со оглед на тоа Судов исто така утврди дека 
членовите 47 и 51 од правилникот не се во со-
гласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР 
Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот 
за здружениот труд затоа што не се утврдени ме-
рила и критериуми по кои ќе се определуваат бо-
довите дадени во распон. 

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

У. бр. 147/79 
6 март 1980 година 

Скопје 

188. 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Македонија, 
Гога Николовски, е. р. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Правилникот за ут-
врдување на критериуми при доделување на ста-
нови и средства за станбена изградба, а посебно 
членот 13 и членот 24 од правилникот донесен од 
советот на Основната организација на здружен 
труд „Техничка служба" при Медицинскиот факул-
тет во Скопје, на седницата одржана на 24 јули 
1978 година, согласно алинејата 2 на член 15 и 
членот 20 од Законот за основите на постапката 
при Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки на седницата одржана 
на 13 март 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за утврдување 
на критериумите при доделување на станови и 
средства за станбена изградба донесен од Советот 
на основната организација на здружениот труд 
„Техничка служба" при Медицинскиот факултет 
во Скопје на седницата одржана на 24 јули 1978 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Техничка служба" при Меди-
цинскиот факултет во Скопје, на начинот опре-
делен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. По повод на поднесена претставка, Устав-
ниот суд на Македонија поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на означениот 
правилник, затоа што оцени дека основано може 
да се постави прашањето за неговата согласност 
со уставното начело на еднаквост и со членот 463 
од Законот за здружениот труд. 

4. Во претходното испитување и на седницата 
Судов утврди дека оспорениот правилник е доне-
сен од советот на основната организација на 24 
јули 1978 година; дека во членот 13 е предвидено 
како посебен основ при распределбата на станови, 
отстапувањето на стан кој носи 20 бода; и дека во 
членот 24 е предвидено дека работниците кои ко-
ристат кредит од фондот за станбена изградба на 
основната организација за купување на стан, из-
градба или доградба на стан, немаат право да 
учествуваат во ранг листата за доделување на 
станови во општествена сопственост. 

5. Според членот 463 од Законот за здруже-
ниот труд, работниците во основната организација 

со референдум одлучуваат за основите и мерила-
та за распределба на средствата за заедничка по-
трошувачка. Според тоа за распределбата на сред-
ствата кои во основната организација се издвоју-
ваат за изградба или купување на станови или 
пак се наменети за давање на кредити или други 
погодности за решавање на станбените прашања 
на работниците, а кои претставуваат средства за 
заедничка потрошувачка, одлучуваат работниците 
во основната организација слободно и рамноправ-
но по пат на референдум. Тоа значи дека и само-
управниот општ акт со кој се утврдуваат основите 
и мерилата за распределба на средствата за заед-
ничка потрошувачка, мора да биде донесен од 
работниците со референдум. Со оглед на изнесе-
ново Судов оцени дека оспорениот правилник е 
во спротивност со членот 463 од Законот за здру-
жениот труд. 

6. Што се однесува посебно на членот 13 од 
оспорениот правилник, според кој отстапувањето 
на стан служи како критериум за добивање 20 
бода за доделување на нов стан, Судов смета дека 
работниците кои немаат никаков стан ги доведува 
во нерамноправна положба со оние кои веќе имаат 
добиено стан на користење. Според мислењето на 
Судов поседувањето на стан по основ на станар-
ско право, без оглед дали и во која мерка е не-
соодветен претставува полесен случај на станбена 
загрозеност отколку немањето на никаков стан, 
па е спротивно на начелото на еднаквост, на ра-
ботниците кои имаат стан со вреднувањето на 
овој критериум да имаат првенство пред другите 
работници. Доколку на работникот кој користел 
стан во општествена сопственост, станот не одго-
вара на неговите потреби, тогаш таа околност тре-
ба да се цени според основот станбени прилики 
на работникот, а не како самостоен основ во рас-
пределбата на станови. Поради тоа Судов смета 
дека членот 13 од оспорениот правилник не е во 
согласност со уставното начело на еднаквост. 

7. Во членот 24 е предвидено дека работни-
ците кои користат кредит од фондот за станбена 
изградба на основната организација за купување, 
доградба или изградба на стан немаат право 
да учествуваат во распределбата на станови во 
општествена сопственост, од што произлегува дека 
работниците кои користеле средства од фондот 
за станбена изградба се исклучуваат од правото 
да учествуваат во распределбата на станови, без 
оглед на тоа дали го имаат решено станбеното 
прашање соодветно на нивните лични и семејни 
станбени потреби. 

Согласно членот 214 од Уставот на СР Маке-
донија, на граѓанинот му е загарантирано да стек-
нува станарско право на стан во општествена соп-
ственост со кое му се обезбедува под услови оп-
ределени со закон трајно да користи стан во 
општествена сопственост заради задоволување на 
личните и семејните станбени потреби. 

Со оглед на тоа што со членот 24 од оспорени-
от правилник работниците кои користат кредит 
од фондот за заедничка потрошувачка се исклу-
чуваат од правото да учествуваат во распределбата 
на станови, Судов смета дека наведениот член не 
е во (согласност со означената уставна одредба. 
Ова затоа што со Уставот, на работникот му се 
обезбедува право на стан за задоволување на него-
вите лични и семејни потреби и во остварувањето 
на тоа право работниците имаат еднакви права. 
Доколку, пак, работникот користел средства од 
фондот за станбена изградба и го решил станбе-
ното прашање неговиот станбен статус ќе има 
влијание при утврдувањето редоследот за добивање 
на стан. 

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

У. бр. 204/79 
13 март 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Македонија, 

Гога Николовски, е. р. 
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189. 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот на 

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта („Службен весник на СРМ", бр. 48/74), Уп-
равниот одбор на Фондот, на седницата одржана 
на 11 април 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД 
ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА ПОТПОМАГАЊЕ НА ИНФРА-
СТРУКТУРНИ ВЛОЖУВАЊА ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Дополнителните средства на Републичкиот фонд 

за кредитирање на побрзиот развиток на стопан-
ски недоволно развиените краишта (во натамош-
ниот текст: Републички фонд) во висина од 31.000 
илјади динари ќе се употребат за валоризација на 
средствата утврдени во член 9 од Одлуката за корис-
тење на дел од средствата на Републичкиот фонд 
во создавањето на инфраструктурни и други усло-
ви за развој од 1976 до 1980 година (во натамош-. 
ниот текст: Одлука, „Службен весник на СРМ" бр. 
38/76). 

Член 2 
Распределбата на средствата по општини се 

утврдува диференцирано, а врз основа на крите-
риумите утврдени со член 7 од Одлуката, и тоа 
во следните износи: 

Износ во илјади 
динари 

Вкупно: 31.000 
Берово 1.290 
Брод Македонски 1.730 
Виница 1.420 
Гостивар 5.080 
Дебар 1.260 
Демир Хисар 1.340 
Кичево 2.690 
Кратово 1.280 
Крушево 1.100 
Крива Паланка 2.030 
Радовиш 1.560 
Ресен 1.440 
Струга 2.980 
Тетово 5.800 

Член 3 
Непосредните корисници на средствата од прет-

ходниот член ќе ги утврдат собранијата на општи-
ните со свои одлуки, а во рамките на намените 
утврдени со член 4 од Одлуката. 

Член 4 
Со цел да се обезбеди приоритет утврден со 

член 11 став 2 од Одлуката, собранијата на општи-
ните •најмалку 30% од средствата утврдени во чле-
нот 2 од оваа одлука ќе употребат за изградба и 
реконструкција на училишен простор во основното 
образование. 

Во општините во кои прирастот на учениците 
е помал ќе се издвојуваат 20% за изградба на 
училишен простор. 

Член 5 
Средствата од член 2 од оваа одлука ќе мо-

жат да се користат само како дел до 35% од вред-
носта на инфраструктурните зафати, со исклучок 
на вложувањата во општината Македонски Брод 
и во пограничните селски населби каде учеството 
може да изнесува до 45%. 

Член 6 
Републичкиот фонд ќе ги пренесе средствата 

од член 2 од оваа одлука на општините, откако 
тие ќе достават одлуки за користење и докази 
дека се обезбедени средства од другите извори. 

Член 7 
Покрај горните одредби, во се друго ќе важат 

условите утврдени со Одлуката за користење на 
дел од средствата на Републичкиот фонд за пери-
одот од 1976 до 1980 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето. 

Бр. 02-127/1 
18 април 1980 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на 
фондот, 

Икмет Крифца, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — ВАЛАНДОВО 

222. 
Врз основа на член 10 точка 5 и 6 од Законот 

за самоуправните интересни заедници на станува-
њето („Службен весник на СРМ", бр. 49/74) и член 
1 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
станувањето („Службен весник на СРМ", бр. 9/78), 
Собранието на СИЗ на станувањето — Валандово, 
на седницата одржана на 27. II. 1980 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И РАСПРЕДЕЛБА-
ТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАН-

БЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Се утврдува висината на придонесот за стан-

бена изградба и тоа: 
— од бруто личниот доход на работните луѓе 

во организациите на здружен труд, другите само-
управни организации, заедници и здруженија, 6%. 

Член 2 
Средствата на Заедницата на станувањето ги 

обезбеуваат работните луѓе со придонесот на лич-
ниот доход. 

Основица за пресметување на придонесот од 
став 1 претставува бруто личниот доход. 

Член 3 
Основицата за пресметување на придонесот од 

личниот доход на работниците вработени ка ј ра-
ботни луѓе што работат со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните и користат дополнителен 
труд на други лица е бруто личниот доход на ра-
ботниците. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

е и Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија за пензионерите корис-
ници на правото на пензиско и инвалидско осигу-
рување. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е месечниот износ на пензијата. 
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Член 5 
Средствата кои ќе се соберат врз основа на 

оваа одлука се распоредуваат на начин како што 
следува: 

1. за потребите на работните организации и 
другите здружители, жиро-сметка 41300-662-1-21, 
19%; 

2. за станбена изградба на учесниците во НОВ, 
жиро-сметка 41300-662-2-21, 6°/о; 

3. за солидарна станбена изградба, жиро-смет-
ка 41300-662-3-21, 50%; 

4. за изградба на комуналии, жиро-сметка 
41300-781-37, 25%. 

Член 6 
Средствата од член 5 точка 1 од оваа одлука 

се распоредуваат за: 
1. општествена станбена изградба, 100%. 

Член 7 
Средствата од член 5 точка 2 од оваа одлука 

се користат согласно Програмата за станбена из-
градба на учесниците во НОВ на следниот начин: 

1. за кредитирање на индивидуалната станбена 
изградба на учесниците во НОВ, 85%; 

2. за Републички солидарен фонд, 15%. 

Член 8 
Средствата од член 5 точка 3 од оваа одлука 

ќе се користат според Програмата за солидарна 
станбена изградба и тоа: 

1. за општествена станбена изградба, 100%. 

Член 9 
Средствата од член 5 точка 4 ќе се користат за 

комунални објекти во градот врз основа на Програ-
мата на Собранието на општина Валандово. 

Член 10 
Со донесувањето на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката бр. 02-14/1 од 27. И. 1979 година. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1. III. 1980 година. 

Бр. 02-20/1 
27 февруари 1980 година 

Валандово 
Претседател, 

Киро Гошев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ВИНИЦА 

223. 
Врз основа на член 67 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Самоуп-
равната интересна заедница за општествена заш-
тита на децата — Виница, Собранието на Заедни-
цата на седницата одржана на 27. II. 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Стапките на придонесите на Општинската са-

моуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата се утврдуваат: 

1. 0,50% — придонес од личен доход од рабо-
тен однос во стопанството и нестопанството; 

2. 0,30% — придонес од личен доход од земјо-
делска дејност; 

3. 1% — придонес од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност; 

4. 1% — придонес од личен доход од самостој-
но вршење на нестопанска дејност. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1.1.1980 година 
и ќе биде објавена во „Службен гласник на оп-
штината Виница". 

Бр. 0201-12 
27 февруари 1980 година Претседател, 

Виница Борис Тасев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
ВИНИЦА 

224. 
Врз основа на член 16 од Законот за самоуп-

равните (интересни заедници („Службен весник на 
СВМ", бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — Виница, Собранието на Заедни-
цата, на седницата одржана на 7. IV. 1980 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1980 

ГОДИНА — ВИНИЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
личниот доход, за обезбедување средства на За-
едницата. 

Член 2 
Стапките на ОСИЗ за социјална заштита од 

придонеси се утврдуваат: 
1. 0,40% — придонес од доходот на основните 

организации на здружен труд; 
2. 0,40% — придонес од личен доход од рабо-

тен однос; 
3. 0,30% — придонес од катастарски доход од 

земјоделска дејност;. 
4. Г% — придонес од личен доход од самостој-

но вршење на стопанска дејност; 
5. 1% — придонес од личен доход од самостој-

но вршење на нестопанска дејност. 

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

несувањето, а ќе се применува од 1.1.1980 година 
и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 0201-3 
7 април 1980 година Претседател, 

Виница Никола Данев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КРИВА 
ПАЛАНКА 

225. 
Врз основа на член 7 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ", бр. 9/78), член 586 од Законот за 
здружениот труд, член 1 од Самоуправната спо-
годба за здружување на средствата во Републич-
ката заедница на културата и член 36 од Статутот 
на Општинската самоуправна интересна заедница 
на културата — Крива Паланка, Собранието на 
ОСИЗ на културата — Крива Паланка, на седни-
цата одржана на 11. IV. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И ЗА ЗДРУ-
ЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА 

СИЗ НА КУЛТУРАТА ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите што ги плаќаат основните организации 
на здружен труд од доходот и работните луѓе од 
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личниот доход заради обезбедување средства на 
Општинската СИЗ на културата и за здружување 
средства во Републичката СИЗ на културата. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат стапки на при-

донеси и тоа: 
1. 0,86% — придонес од доходот на основните 

организации на здружен труд; 
2. 0,70% — придонес од личен доход од ра-

мј оде лека дејност; 
3. 0,03% — придонес од личен доход од зе-

ботен однос; 
4. 1% — придонес од личен доход од самостој-

но вршење на професионална дејност и 
5. 1% — придонес од личен доход од самостојно 

вршење на стопанска дејност. 
Член 3 

Од утврдените стапки на придонеси во член 2 
точка 1 и 2, Општинската СИЗ на културата из-
двој утва: 

— за здружување на средства во Републичката 
СИЗ на културата: 

— 0,36% од доходот на основните организации 
на здружен труд и 

— 0,20% од личен доход од работен однос; 
— за изградба на новиот Спомен — дом на 

културата во Крива Паланка: 
— 0,354% од доходот на основните организации 

на здружен труд и 
— 0,30% од личен доход од работен однос. 
Вкупниот износ на средствата што Општинска-

та СИЗ на културата — Крива Паланка ги здру-
жува во Републичката СИЗ на културата ќе се 
утврдат со посебен договор. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1.1.1980 година. 

Бр. 05-41 
11 април 1980 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Наќе Петровски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — 
ТИТОВ ВЕЛЕС 

226. 
Врз основа на член 34 од Законот за физичка-

та култура и самоуправните интересни заедници 
на физичката култура („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74), член 6 став 3 од Самоуправната спогодба 
за здружување на средствата во РСИЗ на фи-
зичката култура и член 33 став 1 точка 5 од Ста-
тутот на ОСИЗ на физичката култура — Т. Велес, 
Собранието на ОСИЗ на физичката култура — 
Т. Велес, на седницата одржана на 28. III. 1980 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТИ-
ТОВ ВЕЛЕС И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА ВО РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧ-

КАТА КУЛТУРА ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на ОЗТ во стопанството, ли-
чен доход од нестопанството, личен доход од зе-
мјоделска дејност и личен доход од самостојно 
вршење на стопанска и нестопанска дејност од кои 
се обезбедуваат средствата на ОСИЗ на физич-
ката култура и за здружување на средствата во 
РСИЗ на физичката култура. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат збирни стапки 

на придонеси и тоа: 
1. придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 

0,49% (во која е содржана стапката на ОСИЗ на 
физичката култура — Титов Велес од 0,45% и за 
РСИЗ на физичката култура од 0,04%); 

2. придонес од работен однос од нестопанска 
дејност, по стапка од 0,30% (во која е содржана 
стапката на ОСИЗ на физичката култура — Ти-
тов Велес од 0,25% и РСИЗ на физичката култура 
од 0,05%); 

3. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,15%; 

4. придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и нестопанска дејност, по стапка 
од 0,50%. 

Член 3 
Издвојувањето и пресметувањето ќе го врши 

СОК-филијала Титов Велес. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1.1.1980 година. 

Бр. 08-64 
28 март 1980 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Ангел Митев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС 
227. 

Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на културата („Служ-
бен весник на СРЖ", бр. 5/74) и член 21 точка 
6 од Статутот на ОСИЗ на културата — Титов Велес. 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 26. III. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕ-
РЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ТИТОВ 

ВЕЛЕС ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од доходот на ОЗТ од стопанството, 
личен доход од работен однос од нестопанска деј-
ност, личен доход од земјоделска дејност и ли-
чен доход од самостојно вршење на стопанска и 
нестопанска дејност заради обезбедување средства 
на ОСИЗ на културата — Титов Велес и здружу-
вање на средствата за развој на творештвото и 
културните дејности од општ интерес за Репуб-
ликата. 

Член 2 
Во 1980 година се утврдуваат следните стапки 

на придонеси: 
1. придонес од доходот на ОЗТ од стопанство-

то, по стапка од 0,66%; 
2. придонес од личен доход од работен однос 

од нестопанска дејност, по стапка од 0,50%; 
3. придонес од личен доход од земјоделска 

дејност по стапка од 0,15%; 
4. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска и нестопанска дејност, по стап-
ка од 0,30%. 

Член 3 
Во однос на обврзниците, основицата, пресме-

тувањето и уплатувањето на придонесите на кул-
турата ќе се применуваат одредбите од член 1 од 
Законот за изменување на Законот за самоуправ-
ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРЖ", бр. 43/78), член 26, 27 и 28 од 
Законот за СИЗ на културата („Службен весник 
на СРЖ", бр. 5/74). 
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Член 4 
Од основот утврден во член 1 од оваа одлука, 

Општинската СИЗ на културата — Титов Велес за 
развојот на творештвото и културните дејности од 
општ интерес за Републиката здружува средства во 
Републичката заедница на културата со издвоју-
вање на: 

— 0,31% од доходот во стопанството и 
— 0,20% од личниот доход од работен однос 

од нестопанството. 
Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на 

културата ги здружува во Републичката заедница 
на културата и месечниот износ на средствата ќе 
се утврдат со посебен договор. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на здружените 

средства ќе ги врши Службата на општественото 
книговодство. 

Член б 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а̂  ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Бр. 08-42 
26 март 1980 година 

Титов Велес 
Претседател, 

Стево Андов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — СТРУМИЦА 

228. 
Врз основа на член 14 став 1 алинеја XI од 

Статутот на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата — 
Струмица, а по предлог на Извршниот одбор на 
Заедницата, Собранието на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата — Струмица, на седницата одржана 
на 27. II. 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 
ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА 
ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ДЕЦАТА — СТРУМИЦА ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите од личен доход од работен однос, од 
личен доход од земјоделска дејност, од личен до-
ход од самостојно вршење на стопанска и несто-
панска дејност по кои ќе се обезбедуваат сред-
ства на Заедницата за општествена заштита на 
децата. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 

на Заедницата за општествена заштита на децата 
Струмица, изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос, 
по стапка од 0,65%; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, по стапка од 0,80%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност, по стапка од 0,80%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност, по стапка од 0,80%. 

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

несувањето а ќе се применува од 1.1.1980 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 03-56/1 
27 февруари 1980 година 

Струмица 
Претседател, 

Дипл. прав. Нада Бајрактарова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

229. 
Врз основа на член 31 став 1, точка 13 од 

Статутот на Основната заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Штип и член 34 
од Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, Собранието на Основната заедница 
на здравството и здравственото осигурување, на 
рамноправна седница на двата собора одржана на 
24 април 1980 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА АМБУЛАНТ-

СКИТЕ УСЛУГИ ЗА 1980 ГОДИНА 

I 
На осигурениците на Основната заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Штип, 
кои ќе остваруваат здравствена заштита, без 
упат, надвор^ од .Медицинскиот центар — Штип, 
Заедницата ќе им признае надоместок за поеди-
нечна амбулантен услуга најмногу во износ од 
68,70 динари. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1.1.1980 година. 

Бр. 06-14/17 
28 април 1980 година 

Штип 
Претседател, 

Делчо Донев, е. р. 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 

О Б Ј А В А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ САДЕН МА-

ТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство — Скопје, во смисла на член 18 став 
3 од Законот за саден материјал („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 10/73), објавува дека во регис-
тарот на производители на земјоделски саден ма-
теријал (лозов) е запишана следната организација 
на здружен труд: 

Работна организација за земјоделско производ-
ство „Душан Ќириќ" е. Росоман — кавадаречко за 
производство на земјоделски саден материјал (ло-
зов). Регистарски број 30, решение број 10 УП/1 
— бр. 2258/1 од ИЛУ. 1980 година. 

О Б Ј А В А 

Врз основа на точ. 3 став 2 од чл. 1 на Зако-
нот за измени на Законот за утврдување и распо-
редување на вкупниот приход и доход („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 55/1979), Службата на општес-
твено книговодство во СР Македонија ги објавува 
следниве податоци: 

_ _ _ _ _ (во динари) 
Просечен ме-

§ сечен (бруто) 
в ев Назив на граната — дејноста личен доход 
& 

Назив на граната — дејноста 
по работник 

/79 
1 2 ' 3 

0101 Електростопанство 9225 
0102 Производство на јаглен 4552 
0106 Производство на железна руда 8487 
0107 Црна металургија 8635 
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0108 Производство на руда и обоени 
метали 

0109 Производство на обоени метали 
ОНО Преработка на обоени метали 
0111 Производство на неметали и 

минерали 
0112 Преработка на неметали и минерали 
0113 Малопреработувачка дејност 
0114 Машиноградба 
0115 Производство на сообраќајни 

средства 
0117 Производство на електрични 

машини и апарати 
0118 Производство на базни хемиски 

производи 
0119 Преработка на хемиски производи 
0120 Производство на камен, чакал и 

песок 
0121 Производство на градежен 

материјал 
0122 Производство на резана граѓа и 

(ПЛОЧИ 
0123 Производство на финални 

производи од дрво 
0124 Производство и преработка 

на хартија 
0125 Производство на текстилни 

производи и ткаенини 
0126 Производство на готови текстилни 

производи 
0127 Производство на кожа и крзно 
0128 Производство на кожни кондури 

и галантерија 
0129 Преработка на каучук 
0130 Производство на прехранбени 

производи 
0131 Производство на пијалак 
0132 Производство на сточна храна 
0133 Производство и преработка на 

тутун 
0134 Графичка дејност 
0139 Производство на разноврсни 

производи 
0201 Земјоделско производство 
0202 Земјоделски услуги 
0203 Рибарство 
0300 Шумарство 
0400 Водостопанство 
0501 Високоградба 
0502 Нискоградба и хидроградба 
0503 Инсталатерски и завршни работи 

во градежништвото 
0601 Железнички сообраќај 
0604 Воздушен сообраќај 
0605 Патен сообраќај 
0606 Градски сообраќај 
0609 ПТТ услуш 
0701 Трговија на мало 
0702 Трговија на големо 
0703 Надворешна трговија 
0801 Угостителство 
0802 Туристичко посредување 
0901 Занатски услуги и поправки 
0902 Лични услуги и услуги во 

домаќинството 
1001 Уредување населби и простори 
1002 Станбена дејност 
1003 Комунална дејност 
1102 Осигурување на имоти и лица 
1103 Услуги во областа на прометот 
1104 Проектирање и слични технички 

услуги 

9931 
9004 
7681 

7083 
6363 
7199 
6819 

7827 

6887 

8239 
7559 

7478 

7122 

5916 

6151 

6708 

5470 

5213 
6754 

5659 

6723 
6557 
6677 

7081 
6629 

6999 
5262 
7001 
6010 
5938 
6059 
6653 
7142 

7228 
7788 
9951 
7111 
8765 
8018 
6358 
8293 

11800 
5952 
7026 
7907 

4625 
5950 
9007 
6523 
8148 
8698 

10944 

1105 Геолошки истражувања 8677 
1106 Истражувачка развојни работи 8958 
1109 Деловни услуги 7949 
1201 Образование 7971 
1202 Научно истражувачка дејност 10771 
1203 Култура, уметност и информирање 8342 
1204 Физичка култура и спорт 6549 
1301 Здравствена заштита 8453 
1302 Општествена заштита на деца 

и младинци и социјална заштита 6517 

Скопје, 7 мај 1980 г. 
Генерални директор, 
Љ. Кангалов, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II— СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје II се води по-
стапка за амортизација на барирани чекови и тоа 
сериите: бр. 4095377 во износ од 3.000 динари; 
серија бр. 4095378 во износ од 3.000 динари; се-
рија бр. 4095379 во износ од 3.000 динари и сери-
ја бр. 4095380 во износ од 3.000 динари на име 
Атанасов Атанас од Скопје. Со овој оглас истите 
се огласуваат за загубени. 

Од Општинскиот суд Скопје И, Р. бр. 105/79. 
(36) 

Пред Општинскиот суд Скопје II се води по-
стапка за амортизација на чек за потрошувачки 
кредит, серија бр. 4208846, на износ од 10.000,00 ди-
нари, издаден од 14. 03. 1980 година од Стопанската 
банка — Основна банка — Неготино, на име Јо-
тевски Танас од Скопје, ул. „Хо Ши Мин" бр. 49-6. 

Со овој оглас гореименуваниот чек се огласува 
.за загубен. 

Од Општинскиот суд Скопје II, Р. бр. 53/80. (39) 
! 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО 

Пред овој суд се води опор за оспорување на 
татковство по тужбата на малолетниот Сашо Ар-
совски од Куманово, застапувам: од Симоновски 
Томислав, адвокат од Скопје како старател, про-
тив тужените Сунчица Петковска од Куманово 
и Сталин Петковски од Орашец, а сега на при-
времена работа во Западна Германија со непозната 
адреса на живеење. Вредност на спорот 500 ди-
нари. 

Се повикува тужениот Сталин Петковски во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот да 
се јави пред Општинскиот суд во Куманово, на 
ден 10. VI. 1980 година во 8,30 часот. До колку не 
се јави во определениот рок ќе му биде поставен 
приверемен застапник Синиша Станковић:, при-
правник во Општинскиот суд — Куманово. 

Од Општинскиот суд во Куманово, П, бр. 1108/78 
од 7. V. 1980 година. (37) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред овој суд е обзаведена парница за развод 
на брак по тужбата на тужителот Нехат Јашари 
од село Србиново, Гостиварско, против Топиќ Са-
фија од село Србиново, а родена во Цазин, ул. 
„Нурија Поздерац". бб, Бидејќи тужената Са-
фија е со непознато местожителство се повикува 
да се јави на судот. Во спротивно ќе и биде поста-
вен за привремен застапник Ејупи Емши, дипл. 
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травник, на работа во Службата за имотно-правни 
односи на Одделението за финансии при СО Го-
стивар, со постојано место на живеење во село 
Чегране, Гостиварско, и делото ќе се разгледа во 
нејзашо отсуство. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 216/80. 
(38) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Сакип Шабановски, ул. 
„Браќа Џунови" бр. 40, Кавадарци. (1851) 

Пасош бр. МА 159778 на име Фетиш Куртиши, 
ул. „Косовска" бр. II, Тетово. (1863) 

Сведителство за завршено VI одделение, из-
дадено од Основното училиште „Ванчо Прке" — 
Делчево на име Малиева Натка, ул. „Царевосел-
ска" бр. 75, Делчево. (1873) 

Воена книшка на име Суљо Котурак, е. Лажа-
не, Прилеп. (1887) 

Воена книшка на име Исмаил Бајрами, е. По-
рој, Тетово. (1891) 

Воена книшка на име Метали Ел мази, е. Че-
лопек, Тетово. (1901) 

Воена книшка, издадена од ОВР — Гостивар 
на име Насер Ејупи, ул. „Антески" бр. 20, Гости-
вар. (1910) 

Воена книшка на име Енвер Арифи, е. Матејче, 
Куманово. (1919) 

Воена книшка на име Муртезан Рамадани, Те-
тово. (1938) 

Воена книшка на име Андонов Стојанов Љубен, 
ул. „Скопска" бб, Кочани. (1995) 

Чек број ЅН 0108179, издаден од „Југобан-
ка" — Скопје на име Данески Милан, ул. „Јане 
Андоноски" бр. 3, Прилеп. (1998) 

Воена книшка на име Симеон Ѓорѓиев, ул. 
„Марксова" бр. 16, Кавадарци. (2031) 

Воена книшка на име Невзет Сулејмани, е. 
Камење, Тетово. (2058) 

Воена книшка на име Сефедин Бајрами, Тето-
во. (2065) 

Воена книшка на име Суљо Котурак, е. Ла-
жани, Прилеп. (2080) 

Уверение за положен испит за квалификуван 
ѕидар на име Ѓоре Николовски, е. Мождивњак, 
Крива Паланка. (2088) 

Воена книшка на име Александар Илиевски, 
ул. „Бл. Илиев Туне" бр. 31, Куманово. (2138) 

Воена книшка на име Рамис Бајрамоски, ул. 
„Тризла" бр. 153, Прилеп. 2157) 

Воена книшка на име Ристо Керовски, ул. „5 
прилепска" бр. 10, Прилеп. (2159) 

Возачка дозвола, издадена од ОВР — Скопје 
на име Анѓелче Димов, е. Градско, Титов Велес. 

(2181) 
Воена книшка на име Борис Боцески, е. Ма-

жучиште, Прилеп. (2,191) 
Чек број 4269558 од 06.12.1979 год., издаден од 

„Југобанка" — Експозитура — Охрид на име Ко-
чоски Косте, Струга. (2194) 

Воена книшка на име Шефки Салиу, е. Каме-
њане, Тетово. (2219) 

Воена книшка на име Гани Мустафи, е. Бозов-
це, Тетово. (2220) 

Воена книшка на име Таџидин Рецепи, е. Пи-
рок, Тетово. (2223) 

Воена книшка на име Стоје Бацевски, ул. 
„I" бр. 40, Куманово. (2232) 

Воена книшка на име Мујдин Ибраими, ул. 
„К. Ј. Питу" бр. 126, Титово. (2250) 

Воена книшка, на име Трајковски Милован, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 1, Куманово. (2307) 

Воена книшка на име Кенан Сулимани, ул. 
„Д. Божинов" бр. 60, Куманово. (2315) 

Воена книшка на име Владимир Златановски, 
ул. „И. Р. Лола" бр. 200, Тетово. ^ (2344) 

Воена книшка на име Златко Ќириќ, ул. „Д. 
Габерот" бр. 22, Кавадарци. (2358) 

Воена книшка, издадена од ВП 4796/3 — Ниш 
на име Илиевски Урош Стојанче, ул. „Сава Кова-
чевиќ" бр. 16, Крушево. (2369) 

Свидетелство на име Стојановски Ангел, е. Ба-
њица. (3267) 

Свидетелство за VIII одделение на име Трајче 
Димов, ул. „П. Алчев" бр. 31, Титов Велес. Г3268) 

Свидетелство за IV одделение на име Боро Ди-
мовски, е. Мартолци, Титов Велес. (3269) 

Свидетелства од V до VIII одделение на име 
Мејди Ќазим, Тетово. (3270) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Назми Демири, е. Челопек, Тетово. (3271) 

Здравствена легитимација на име Снежана То-
доровски е. Теарце, Тетово. (3272) 

Свидетелство од I до IV година и диплома на 
име Нафи Аземи, е. Доброште, Тетово. (3273) 

Свидетелство за III и IV година и диплома на 
име Кадрија Ибиш, е. Тебош, Тетово. (3274) 

Свидетелства за III и IV година и диплома на 
име Хузри Таири, е. Требош, Тетово. (3275) 

Свидетелство за I и II година на име Агим 
Алиу, е. Г. Речица, Тетово. (3276) 

Свидетелства од I до IV година и диплома на 
име Абдираман Мемети, е. М. Речица, Тетово. (3277) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
молетката „Братство", е. Челопек на име Фили-
повски Слободан, е. Блаце, Тетово. (3278) 

Свидетелство на име Шефедин Шакиго^ е. Ло-
миница, Гостивар. (3279) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ду-
шан Парцански, е. Владимирово, Берово. (3280) 

Свидетелство на име Ричко Димовски, е. Вла-
димиров©, Берово. (3281) 

Свидетелство на име Глигор Трајановски, е. 
Митрашинци, Берово. (3282) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од О. У. „Петар Здравковски — Пенко" во 
Скопје на име Рамазан Шакири, Скопје. (3283) 

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ва-
сил Митевски, Скопје. (3284) 

Здравствена легитимација, издадена во Скопје 
на име Кадруше Тифеки, Качаник. (3285) 

Свидетелство за IV одделение на име Ленче 
Ацеска, ул. „Б. Медарот" бр. 13, Прилеп. (3286) 

Свидетелство на име Марија Костоска, ул. 
„11 Октомври" бр. 224, Прилеп. (3287) 

Свидетелство за VIII одделение на име Сла-
вица Раческа, ул. „К. Јосифоски" бр. 36, Прилеп. 

(3288) 
Документи на име Киро Кондоски, ул. „Орде 

Чопела" бр. 105 — Варош, Прилеп. (3289) 
Работна книшка на име Лидија Ристеска, ул. 

„Бр. Бешироски" бр. 9, Прилеп (3290) 
Свидетелство за II година на име Зора П у ш -

коска, ул. „Авала" бр. 38, Прилеп. (3291) 
Диплома за КВ работник на име Ленче Бела-

коски, ул. „Д. Наредниот" бр. 20, Прилеп. (3292) 
Свидетелство за I, II и III година на име Дра-

ган Додевски, ул. „И. Милутиновиќ" фр. 2, Кума-
ново. (3293) 

Свидетелство за IV одделение на име Верка 
Крстеска, е. Белица, Македонски Брод. (3294) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Тодор Јанев" на име Би-
серка Крстевска", нас. Чашка. (3295) 

Свидетелство за I година на име Тодорка Ан-
геловска. е. Мамутчево, Титов Велес. (3296) 

Свидетелство за ЗИ година на име Благој Го-
гов, ул. „Н. Карев" бр. 1/5, Титов Велес. (3297) 

Свидетелство за II клас на име Дамче Петру-
лев, ул. „Бл. Горев" бр. 145, Титов Велес. (3298) 

Свидетелство за VIII одделение на име Илин-
ка Михајловска, е. Извор, Титов Велес. (3299) 

Воена книшка на име Фети Мустафаи, е. Тре-
бош, Тетово. (3300) 
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Свидетелства за I, II, III и IV година на име 
Адем Идризи, ул. „Цетинска" бр. 125, Тетово. (3301) 

Свидетелство од I до IV година и диплома на 
име Алајдин Османи, ул. „Б. Кочоски" бр. 97, Те-
тово. (3302) 

Свидетелство од I до IV година и диплома на 
име Дурим Сејфулаи, ул. „К. Ј . Питу" бр. 65, Те-
тово. (3303) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Кенан Ајруали, е. Милетино, Тетово. (3304) 

Свидетелство за IV одделение на име Селман 
Селмани, е. Бозовце, Тетово. (3305) 

Свидетелства за III и IV година и диплома на 
име Фариз Кадри, е. Одри, Тетово. (3306) 

Свидетелства за III, IV и завршен испит на 
име Намик Рамадани, ул. „101" бр. 3, Тетово. (3307) 

Свидетелство за VIII одделение, издадена од 
Основно училиште „К. Пејчиновић", е. Теарце 
на име Османи Енвер, е. Пршовце, Тетово. (3308) 

Свидетелство за завршено VII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Јосип Броз Ти-
то", е. Желино на име Фазли Неваип, е. Пал ати-
џа, Тетово. (3309) 

Свидетелство за VI одделение на име Самет 
Мисими, е. Пирок, Тетово. (3310) 

Свидетелства за III, IV година и диплома на 
име Ќамет Џемаили, е. Баница, Гостивар. (3311) 

Свидетелства за I и II година на име Ирфан 
Абдиу, е. Требош, Гостивар. (3312) 

Свидетелство од I до IV година и диплома на 
име Мурат Османи, Гостивар. (3313) 

Свидетелство за IV одделение на име Ванчо 
Симјаноски, нас. Циглана, Гостивар. (3314) 

Свидетелство за VII одделение на име Савица 
Дикоска, е. Дебреше, Гостивар. (3315) 

Свидетелство за VII одделение на име Павли-
на Ристоска, е. Пожаране, Гостивар. (3316) 

Уверение за ТВ механичар на име Садик Ра-
мадани, е. Палчиште, Гостивар. (3317) 

Свидетелство од I до IV година и диплома на 
име Гајур Рамадани, Гостивар. (3318) 

Свидетелство на име Станиша Ефтовски, е. 
Врапчиште, Гостивар. (3319) 

Свидетелство за III година на име Алгега Ку ј -
тим, Гостивар. (3320) 

Свидетелства за II и III година на име Зоран 
Поповски, Гостивар. (3321) 

Диплома, издадена од Гимназијата „П. Попо-
ски", Гостивар на име Џеват Азири, Гостивар (3322) 

Свидетелство за V и VI одделение на име Ма-
рија Симеска, Гостивар. (3323) 

Работна книшка, издадена од Скопје на име 
Ќенан Исмаили, Скопје. (3324) 

Диплома за положен завршен испит, издадена 
од Средното фискултурно училиште „Методи Ми-
тевски— Брицо" во Скопје на име Виолета Не-
дељковић Тетово. (3325) 

Воена книшка, издадена од Неготино на име 
Славко Трпковски, Скопје. (3326) 

Свидетелства за I, II и III година, издадени од 
Училиште „Н. Бушни" на име Славица Стоил-
ковска, е. Лопате, Куманово. (3327) 

Свидетелства за I, II и III година, издадени 
од Училиштето „Н. Буѓони" на име Беќири Баш-
ким, е. Липково, Куманово. (3328) 

Диплома, на име Беќири Башким, е. Липково, 
Куманово. (3329) 

Свидетелство за III клас на име Љубе Мило-
шевски, ул. „Косовска бригада" бр. 15, Куманово. 

(3330) 
Работна книшка на име Миодраг Копривица, 

ул. „Истра" бр. 7, Тетово. (3331) 
Свидетелство од I до IV година на име Мумин 

Шемишу, с. Орашје, Тетово. (3332) 
Ученичка книшка за IV одделение на име Ља-

тиф Рецепи, е. Бозовце, Тетово. (3333) 
Свидетелства за III и IV година и диплома на 

име Насер Рамадани, ул. „К.Ј . Питу" бр. 18, Те-
тово. (3334) 

Сообраќајна дозвола на име Селман Салија, 
е. Г. Седларце, Тетово. (3335) 

КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на Институтот за градни 

болести и туберкулоза на СРМ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на следните раководни работни 
места: 
1. Раководител на работната единица за епи-

демиолошко-превентивна дејност, 
2. Раководител на работната единица за дијаг-

ностика и терапија, 
3. Секретар, 
4. Раководител на финансиско-комерци ја лното 

одделение, 
5. Главна медицинска сестра. 

УСЛОВИ: 

Кандидатите, покрај општите услови утврде-
ни со Законот, треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

— за работните места под 1 и 2 да се лекари 
специјалисти пневмофтизиолози односно фтизиоло-
зи, да имаат работно искуство како лекари специ-
јалисти 5 години, да поседуваат организаторка 
способност и да имаат моралнонполитички квали-
тети; 

— за работните места под 3 и 4 да имаат: ви-
ше образование, работно искуство 5 години на 
раководни работен места во струката и да поседу-
ваат морално-политички квалитети; 

— за работното место под 5 да имаат: стручна 
опрема за виша медицинска сестра, работно ис-
куство 3 години, организаторка способност и да 
поседуваат морално-политички квалитети. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 

Молбите со потребните документи за исполну-
вање на условите се доставуваат до Институтот.(293) 

Работничкиот совет на Здравствениот дом — 
Крушево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на директор во Здравствениот дом 
— Крушево 

Пријавените кандидати покрај општите усло-
ви предвидени со Законот треба да ги исполну-
ваат и следните посебни услови: 

— да имаат висока стручна подготовка завр-
шен медицински, стоматолошки, правен или еко-
номски факултет, да имаат положено стручен ис-
пит и 5 години работно искуство, 

— да поседуваат морално-политички квалитети, 
— да не се осудувани по члан 511 од Законот 

за здружен труд. 
Со молбите кандидатите да ш приложат и по-

требните документи за исполнување на општите 
и посебните услови по конкурсот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите и потребните документи се доставу-
ваат до архивата на Здравствениот дом — Крушево. 

Некомплетните документи како и ненавремено 
доставените нема да се земаат предвид при разгле-
дувањето. (294) 
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Конкурсната комисија на Работната организа-
ција за производство на текстилни предива и 
ткаенини „ИЛИНДЕНКА" — Крушево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на работите и работните задачи со 
(посебни овластувања и одговорности: 
1. Шеф на сметководство. 
Покрај општите услови утврдени со Законот 

кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

— да има завршено економски факултет со 3 
години работно искуство во сметководство; 

—• да има завршено виша економска школа со 
4 години работно искуство во [сметководство; и 

— да има завршено средно економско училиш-
те со 6 години работно искуство во сметководство. 

Со пријавите кандидатот треба да ги достави 
следните документи: 

— диплома за завршено образование и 
— потврда за работното искуство. 
Некомплетирани документи нема да се земаат 

во разгледување. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до Конкурсната комисија на Работната орга-
низација за производство на текстилни предива и 
ткаенини „И ЛИН ДЕНК А" — Крушево. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (339) 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

222. 

223. 

224. 

225. 

СОДРЖИНА 
Страна 

167. Одлука за давање согласност на тарифи 
за превоз на патници во јавен патен со-
обраќај — — — — — — — — — 369 

168. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за сообраќај и 
врски — — — — — — — — — 369 

169. Решение за именување помошник на 
републичкиот секретар за сообраќај и 
врски — — — — — — — — — 369 

170. Решение за повторно именување секре-
тар на Советот за изградба, одржување 
и реконструкција на патиштата —• — 369 

171. Решение за повторно именување секре-
тар на Советот за истражувачки работи 226. 
во рударството — — — — — — — 369 

172. Решение за повторно именување заме-
ник на директорот на Републичкиот за-
вод за меѓународна научно-техничка со-
работка — — — — — — — — — 370 227. 

173. Решение за повторно именување дирек-
тор на Републичкиот завод за меѓународ-
на научно-техничка соработка — — — 370 

174. Решение за повторно именување совет-
ник на републичкиот секретар за култура 370 

175. Решение за повторно именување помош- 228. 
ник на републичкиот секретар за фи-
нансии — — — — — — — — — 370 

176. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за меѓународни 
односи — — — — — — — —• — 370 

177. Решение за именување советник на ре- 229. 
публичкиот секретар за народна одбрана 370 

178. Решение за именување главен инспек-
тор на Републичкиот управен инспекто-
рат во Републичкиот секретаријат за за-
конодавство и организација — — — 371 

Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за внатрешни ра-
боти — — — — — — — — — 371 
Решение за именување советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за 
туризам — — — — — — — — 371 
Решение за именување советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија — — 371 
Решение за именување потсекретар во 
Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија — 371 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 30/80 од 20 март 1980 година — — 371 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 124/79 од 13 март 1980 година — 372 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 133/79 од 13 март 1980 година — 373 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 135/79 од 13 март 1980 година — 374 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 147/79 од 6 март 1980 година — — 374 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 204/79 од 13 март 1980 година — 376 
Одлука за распределба и користење на 
дел од дополнителните средства на Ре-
публичкиот фонд за потпомагање на ин-
фраструктурни вложувања во 1980 го-
дина — — — — — — — — — 377 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

В А ЛАНД ОВ О 
Одлука за утврдување висината и рас-
пределбата на стапката на придонесот 
за станбена изградба за 1980 година — 377 
ВИНИЦА 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за општествена заштита на де-
цата — — — — — — — — — 378 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ за социјална заштита 
за 1980 година — Виница — — — — 378 
КРИВА ПАЛАНКА 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница на културата и за 
здружување на - средства во Републич-
ката СИЗ на културата во 1980 година — 378 
ТИТОВ ВЕЛЕС 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ на физичката култура 
—• Титов Велес и за здружување на сред-
ствата во Републичка заедница на фи-
зичката култура за 1980 година — — 379 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на Општинската самоуправна 
интересна заедница на културата — Ти-
тов Велес, за 1980 година — — — — 379 
СТРУМИЦА 
Одлука за утврдување стапките на при-
донесите од личните доходи на граѓаните 
за Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на де-
цата — Струмица за 1980 година — — 380 
ШТИП 
Одлука за утврдување висината на амбу-
лантоките услуги за 1980 година — — 380 
Објава на Службата на општественото 
книговодство на Македонија за просечен 
месечен (бруто) личен доход по работник 
во 1979 година — — — — — — — 380 

\ 
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