
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. Број 37 

Претплатата за 1988 година изнесу-
ва 26.000 "динари. Овој број чини 100 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

719 

Врз основа на член 393, точка 4 од Уставот на СР 
Македонија, а во врска со член 6-а од Законот за прометот 
на стоките и услугите во прометот на стоки („Службен 
весник на СРМ", бр. 44/87, 6/79 и 28/88), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ РЕДОВНО СНАБДУВАЊЕ НА ПОТРОШУВА-

ЧИТЕ СО ЛЕБ ОД МЕШАНО БРАШНО 

1. Во Уредбата за обезбедување на редовно снабду-
вање на потрошувачите со леб од мешано брашно („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 32/88 и 34/88), точката 3 се брише. 

2. Оваа уредба влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македо-
нија". 

Бр. 23-1781/2 
30 септември 1988 година 
Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

инж. Васил Влашки, с.р. 

720 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ СПРОТИВНОСТА НА 
ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 217 СТАВ 3 ОД 
ЗАКОНОТ НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА СО ОДРЕД-
БИТЕ НА ЧЛЕН 170 ОД ЗАКОНОТ ЗА 

ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ 

1. По иницијатива на Александар Ристовски, од 
Битола, Уставниот суд на Југославија, со решение У-бр. 
231/85 од 15 мај 1988 година, поведе постапка за оцену-
вање на спротивност на одредбите на член 217 став 3 од 
Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
СР Македонија", бр. 10/83 и 43/85) со одредбите на член 
170 од Законот за облигационите односи и одредбите на 
чл. 205 и 209 од Законот за здружениот труд. 

2. Со оспорената одредба е пропишано дека Заедни-
цата за здравствена заштита има право да бара непос-
редно од работникот надомест на штетата што на работа, 
или во врска со работата, ја причинил на трето лице (ко-
рисник на здравствена заштита) ако штетата е причинета 
намерно или од небрежност. Кога надоместот на штетата 
се бара и од организацијата на здружениот труд и од 
работникот, тогаш тие за штетата одговараат солидарно. 

Водекот на постапката пред Уставниот суд на Југос-
лавија е донесен Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за здравствената заштита („Службен весник на СР 
Македонија", бр. 50/87). Со член 21 од тој закон е изме-
нета оспорената одредба на член 217 став 3 дотолку што 
сега заедницата за здравствена заштита има право да бара 
непосредно од работникот надомест на штетата што ја 
причинил на работа или во врска со работата, ако е ште-
тата причиЈ^та намерно или од крајно невнимание. 

3. Бидејќи во текот на постапката пред Уставниот 
суд на Југославија оспорената одредба е изменета така 
што веќе не постои одговорност на работникот за штетата 
што на работа или во врска со работата ќе ја причини од 
обична небрежност, туку само за штетата што ќе ја пред-
извика намерно или од крајно невнимание, со тоа се пре-
станати причините поради кои Уставниот суд на Југосла-
вија поведе постапка за оценување спротивност на оспо-
рената одредба со одредбата на чл. 205 и 209 од Законот за 
здружениот труд. 

4. Со одредбата на член 170 став 1 од Законот за 
облигационите односи („Службен лист на СФРЈ" , бр. 29/-
78) е утврдено дека за штетата што работникот во рабо-
тата или во врска со работата ќе ја предизвика на трето 
лице, одговара организацијата на здружениот труд во која 
работел работникот во моментот на предизвикувањето на 
штетата, освен ако докаже дека работникот во дадените 
околности постапил онака како што требало. Спрема 
одредбата на став 2 од овој член, оштетеникот има право 
да бара надомест на штетата и непосредно од работникот, 
ако штетата ја предизвикал намерно. 

Од наведените одредби на Законот за облигационите 
односи јасно произлегува дека за штетата што работни-
кот во работата, или во врска со работата, ј а предизвикал 
на трето лице, одговара организацијата на здружениот 
труд, со тоа што оштетеникот има право да бара надо-
мест на штетата и непосредно од работникот ако штетата 
ја предизвикал намерно. За разлика од овие одредби, со 
оспорената одредба се утврдува правото на заедницата за 
здравствена заштита да може непосредно од работникот 
да бара надомест за штетата, ако штетата ја причинил не 
само намерно, туку и од крајно невнимание, што е во 
спротивност со наведените одредби на член 170 од Зако-
нот за облигационите односи. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
376 од Уставот на СФРЈ , на седницата одржана на 18 мај 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се утврдува дека одредбата на член 217 став 3 од 
Законот на СР Македонија за здравствена заштита е во 
спротивност со одредбите на член 170 од Законот за обли-
гационите односи. 

2. Собранието на СР Македонија, во смисла на член 
384 став 2 од Уставот на СФРЈ , е должно, во рок од шест 
месеци од денот на доставувањето на оваа одлука, да ја 
отстрани спротивност на оспорената одредба на Законот 
за здравствената заштита со Законот за облигационите 
односи. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
С Ф Р Ј " и во „Службен весник на СР Македонија". 

4. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја 
донесе во следниот состав: претседател на судот др Бра-
нислав Ивановиќ и судиите-Хрвое Бачиќ, Милован 
Бузаџиќ, Крсте Чаловски, д-р Александар Фира, Димче 
Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко 
Мочивник, Милосав Стиовиќ, Душан Штрбац и Рамадан 
Враниќи. 

У-бр. 231/85 
18 мај 1988 година 
Б е л г р а д 

Претседател 
на Уставниот суд на Југослави-

ја , 
д-р Бранислав Ивановиќ, с.р. 
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Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 
од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 14 септември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за менување на цената 
на уписот и испитите на учениците во Училишниот цен-
тар „Моша Пијаде44 во Тетово, донесена од Работничкиот 
совет на Училиштето на 9 февруари 1988 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ^Службен весник на 
СРМ44 и во означениот Училиштен центар на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У.бр. 
16/88 од 13 април 1988 година, поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на актот означен во точка 
1 од оваа одлука, затоа што основано се постави праша-
њето за неговата согласност со Уставот и законот. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената 
одлука работничкиот совет на означениот училишен цен-
тар утврдил нови цени за упис и испити на вонредните 
ученици. 

5. Според член 17 став 1 од Уставот на СР Македо-
нија работниците во организациите на здружениот труд 
што вршат дејност, покрај другото, и од областа на обра-
зованието, стекнуваат доход со слободна размена на сво-
јот труд со трудот на работните луѓе чии потреби и инте-
реси во тие области ги задоволуваат. Слободната размена, 
пак, на својот труд, работниците во овие организации ја 
остваруваат непосредно со работните луѓе чии потреби и 
интереси ги задоволуваат или преку нивните организации 
и самоуправни интересни заедници односно во рамките на 
самоуправните интересни заедници. 

Согласно член 215 став 2 од Уставот на СР Македо-
нија материјални и други услови за основање и работа на 

.училиштата и другите установи за образование на граѓа-
ните и за унапредување на нивната дејност обезбедуваат, 
врз начелото на заемност и солидарност, работните луѓе, 
организациите на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници и општините и Република-
та, во самоуправните интересни заедници во согласност 
со закон. 

Во член 196 од Законот за насоченото образование 
(^Службен весник на СРМ44 бр. 16/85) е предвидено дека 
граѓаните можат своите лични потреби и интереси во 
областа на насоченото образование да ги задоволуваат во 
непосредни односи со организациите на насочено образо-
вание под услови што ги утврдува заедницата на насоче-
ното образование во која е здружена организацијата за 
насоченото образование. 

Од изнесеното, според мислењето на Судот произле-
гува дека организациите на здружениот труд од областа 
на образованието можат да наплатуваат надоместоци за 
извршените услуги на граѓаните кои своите потреби и 
интереси ги задоволуваат во непосредни односи со овие 
организации само доколку заедницата за насоченото 
образование претходно ги утврдила условите за плаќање 
таков надоместок. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со оспо-
рената одлука се воведени надоместоци од организацијата 
за насочено образование, а притоа заедницата за насоче-
ното образование, однапред не ги пропишала условите за 
воведување на надоместокот, Судот утврди дека оспоре-
ната одлука не е во согласност со означените уставни и 
законски одредби. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 од оваа одлука. 

У.бр. 16/88 Претседател 
14 септември 1988 година на Уставниот суд на Македони-
С к о п ј е ја, 

д-р Фиданчо Стоев, с.р. 
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