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

Претплатата за 1988 година изнесу-
ва 26.(Јоо динари. Овој број чини 500 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

359. 
Брз основа на член 5-6 од Законот за. задолжи-

телниот заем за обезбедување средства на Репуб-

личкиот фонд за кредитирање чна побрзиот развој 

на стопански недоволно развиените краишта во пе-

риодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на 

СЃМ" број 7/86 и 20/88), Извршниот совет на Собра-

нието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ПО КОИ ОБВРЗ-
НИЦИТЕ ГО ПЛАЌААТ ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 
1986 ДО 1990 ГОДИНА, ВО 1988 ГОДИНА 

1. Обврзниците на заемот ќе го плаќаат задол-

жителниот заем по следниве стапки и тоа: 

— по стапка од 5 ,2% — обврзниците од дејнос-
тите/. во областа 07 — Трговија,1 гранките 0702 — 
Трговија на големо и 0703 — Надворешна трговија; и 

— по стапка од 2 ,0% — обврзниците од деј-

ностите: во областа 01 — Индустрија и рударство, 

гранките 0106 — Производство на железна руда, 

0107 — Црна металургија, 0108 — Производство на 

руди од обоени метали, 0109 — Производство на 

обоени метали, ОНО — Преработка на обоени мета-

ли, 0118 — Производство на базни хемиски произ-

води, 0119 — Преработка на хемиски производи и 

0133 — Производство и преработка на тутун. 

. 2. Обврската на име разлика од точка 1 на оваа 
одлука за-периодот јануари-мај 1988 година обврзни-
ците ќе ја уплатат во две еднакви рати со аконта-
циите за месеците јуни и јули 1988 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при . 
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 23-1099/1 
2 јуни 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 

инж. Васил Влашки, е. р, 

360. 
Врз основа на член 87 став 1 точка 7 од За-

конот за општонародна одбрана („Службен весник 
на СРМ", број 26/84, 12/85Г, 50/87 и 7/88), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОВЕРУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА 
ТРЕВОЖЕЊЕ 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдува начинот на проверу-
вањето на системот за4 тревожење во СР Македонија 
во услови на мир. 

Член 2 

Проверување на системот за тревожење се врши 

заради контрола на исправноста на техничките уреди 

за тревожење и за запознавање на населението со 

знаците за тревожење во мир, во војна и во 'други 

вонредни околности со вклучување на сирени во 

согласност со одредбите од оваа одлука. 

Член 3 

Вклучување на сирените се врши од страна на 
центрите за известување или единиците за тревоже-
ње на службите за набљудување и известување^ на 
општините и градот Скопје. 

Член 4 

Проверување на системот за тревожење со вклу-
чување на сирените се врши секоја прва сабота во 
месецот во општините, а во градот Скопје во секој 
прв петок во месецот, во 12,00 часот. 

По исклучок од став 1 на овој член, вклучува-

ње на сирените се врши во втората сабота во ме-

сецот, кога во првата сабота, односно петок во ме-

сецот е празник на Социјалистичка Федеративна Ре-

публика Југославија или државен празник на Соци-

јалистичка Република Македонија, годишнинава од 

смртта на Јосип Броз Тито или ден- на жалост. 

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, 

вклучување на сирени може да се врши и во други 

денови од месецот при изведувањето на мобилиза-

циски и други вежби во време определено со актот 

за изведување на вежба донесен од страна на над-

лежен орган на Републиката, општината, односно 

градот Скопје. 

Член 5 

При проверувањето на 'системот за тревожење 

со вклучување на сирени се емитира еден од зна-

ците за тревожење пропишан од сојузниот секретар 

за народна одбрана. 

Во текот на една година задолжително се еми-

тира секој од пропишаните знаци за тревожење. 

Член 6 -

За секое одделно проверување на системот за тре-

вожење, односно за емитирањето на сигналот со си-

рени заради проверување, преку средствата за јавно 

информирање се известува населението најмалку два 

дена пред денот определен за проверување на сис-

темот за тревожење. 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-

листичка Република Македонија". 

Бр: 23-1014/1 
2 јуни 1988 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

инж. Васил Влашки, е. р. 
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361. 
Брз основа на член 229 став 1 алинеја 4 од 

Деловникот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и член 26 од Одлуката за основите 
и мерилата за стекнување и распределба на сред-
ствата за лични доходи и другите примања и надо-
местоци на функционерите што ги избира и име-
нува Собранието на СРМ и Одлуката за основите и 
мерилата за .стекнување и распределба на средствата 
за лични доходи и други примања и надоместоци 
на носителите на правосудните функции што ги из-
бира и именува Собранието на СРМ и функционе-
рите и раководните работници во стручните служби 
на Собранието на СРМ („Службен весник на СВМ" 
број 24/85, 39/86 и 32/87), Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на седницата одржана 
на 7 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИ-
ТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Износот на дневниците на делегатите во Соб-
ранието на СРМ за деновите поминати надвор од 
местото на престојување поради учество во« работата 
на Собранието на СРМ, неговите собори и работни 
тела, нивните претседатели или на претседателот на 
Собранието на СРМ и претседателите на соборите 
изнесува 14.000 динари. 

2. Износот на дневниците за службени патувања 
на функционерите што ги избира и именува Собра-
нието на СРМ и на раководните работници што ги 
назначува Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата на Собранието на СРМ изнесува 14.000 
динари. 

3. Доколку на службеното патување имаат тро-
шоци за ноќевање, се признава во целост износот 
на трошоците за сместување во хотел од „Б" кате-
горија. * 

4. Со денот на влегувањето во сила на. оваа 
одлука престанува да важи Одлуката број 10-303/1 
од 4 февруари 1988 година. 

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

КОМИСИЈА ЗА П Р А Ш А Њ А Н А ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО Н А СРМ 

Бр. 10-1844/1 
7 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, 
Томе Дракулева^ е. р. 

362. 
Врз основа на член 229 став 1 алинеја 4 од ' 

Деловникот на Собранието на СР Македонија и член 
26 став 1 точка 1 од Одлуката за основите и мери-
лата за стекнување и распределба на средствата за 
лични доходи и другите примања и надоместоци на 
функционерите што ги избира, односно именува Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
(„Службен весник на СРМ" број 24/85, 39/86'и 32/87), 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на СРМ на седницата одржана на 7 
јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТОК НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКАТА 

ФУНКЦИЈА 

1. На делегатите во Собранието на СРМ им при-
паѓа месечен надоместок на трошоците за вршење 

на делегатската функција во паушален износ во ви-
сина од 36.000 (триесет и шест илјади динари). 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ке се применува од 1 јуни 1988 година. 

КОМИСИЈА ЗА П Р А Ш А Њ А Н А ИЗБОРИТЕ И ' 

ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО Н А СРМ 

Претседател 

на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 

Томе Дракулевски, е. р. 

363. 
Врз основа на член 26, а согласно член 29- од 

Одлуката за основите и мерилата за стекнување и 
распределба на средствата за лични доходи и дру-
гите примања и надоместоци на функционерите што 
ги избира, односно именува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија и Одлуката за осно-
вите и мерилата за стекнување и распределба на 
средствата за лични доходи и други примања и на-
доместоци на носителите на правосудните функции што 
ги избира и именува Собранието на СРМ и функ-
ционерите и раководните работници во стручните 
служби на Собранието на СРМ („Службен весник на 
СВМ" број 24/85, 39/86 и 32/87), Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на седницата одр-
жана на 7 јуни 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО 
НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕ-

НУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот 
од семејството на функционерите што ги избира или 
именува Собранието на СР Македонија се утврдува 
во износ од 100.000 динари. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката број 10-304/х од 4 февруари 
1988 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила од 1 јуни 1988 
година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

КОМИСИЈА ЗА П Р А Ш А Њ А Н А ИЗБОРИТЕ И 

ИМЕНУВАЊАТА Н А СОБРАНИЕТО Н А СРМ 

Бр. 10-1843/1 

7 јуни 1988 година 

Скопје 

Претседател 

на Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата, 

Томе Дракулевски, е. р. 

364. 
Врз основа на точка 53, став 2, потточка 2) и точ-

ка 54, став 1 од Наредбата за сметките за уплата 
на приходите на општествено-политичките заедни-
ци и нивните фондови, на самоуправните интерес-
ни заедници и други самоуправни организации и за-
едници, за начинот на уплатување на тие приходи 
и за начинот на известување на корисниците на тие 
приходи („Службен лист на СФРЈ" бр. 19/84, 67/84, 
5/85, 72/85, 23/ 86,; 70/86, 49/87, 85/87, 1/88 и 19/88), 
републичкиот секретар за финансии, во согласност 
со Службата на општественото книговодство во Со-
цијалистичка Република Македонија — Централа — 
Скопје, издава 

Бр. 10-1842/1 

7 јуни 1988 година 

Скопје 
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Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ, УПЛАТНИ 
СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИР-
НИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И 

ОД ДОХОДОТ 

1. Обврзниците на придонесите и други обврски 
од личниот доход на работниците и од доходот 
(обврзници) ги уплатуваат придонесите на уплатни-
те сметки определени со Наредбата за сметките за 
уплата на приходите на општествено-лолитичките за-
едници и нивните фондови; на самоуправните инте-
ресни заедници и на други самоуправни организа-
ции и заедници, за начинот на уплатување на тие 
приходи и за начинот на известување на корисниците 
на тие приходи (Сојузна наредба) и на потсметките 
на уплатните сметки пропишани со оваа наредба. 

2. Придонесите од-личниот доход на работниците 
и од доходот, на самоуправните интересни заедни-
ци бд областа на насоченото образование и науч-
ните дејности, формирани на територијата на Ре-
публиката се уплатуваат на уплатните сметки опре-
делени со Сојузната наредба и на потсметките на 
уплатните сметки означени во Списокот на потсмет-
ките на уплатните сметки, а според поединечните 
стапки искажани во прегледот број 1, кои се сртзта-
вен дел на оваа наредба. 

Придонесите од личниот доход на работниците 
и од доходот, на републичките самоуправни инте-
ресни заедници од областа на пензиското и инва-
лидското осигурување, општествената, заштита на де-
цата, основното образование, социјалната заштита, 
здравствената заштита — за солидарното остварување 
на задолжителните видови на здравствена заштита^ 
на работниците, културата и вработувањето, се упла-л 

туваат со еден налбг за пренос на преодната сметка, 
а според збирните стапки искажани во прегледот 
број 2, кој е составен дел од оваа наредба. 

Даноците и другите давачки пропишани со За-
конот за обезбедување и насочување на средства за 
поттикнување на развојот на земјоделството, Зако-
нот за обезбедување средства за намирување на дел 
од обврските создадени со изградбата на проектот 
„ФЕНИ" — Кавадарци и Законот за учество на 
Социјалистичка Република Македонија во финанси-
рањето на штедењето, супституцијата и рационалното 
користење на сите видови енергија,' се уплатуваат 
на потсметките на уплатните сметки означени во 
Списокот на потсметките на уплатните сметки. 

3. Придонесите од личниот доход на работниците, 
и од доходот на општинските самоуправни интерес-
ни заедници се уплатуваат со поединечни налози 
на преодните сметки по поодделни 'Општини озна-
чени во прегледите на преодните сметки бр. 3, 4 
и 5, а според збирните стапки искажани во прегле-
дите, кои се составен дел на оваа наредба. 

За уплатените придонеси од став 1 на оваа точка, 
организациите на здружен труд од подрачјето на 
град Скопје ќе и доставуваат податоци на Служ-
бата на општественото книговодство во СР Македо-
нија —- Филијала 40100 — Скопје, тримесечно за ви-
сината на основицата по општини. 

Во збирните стапки се опфаќаат придонесите од 
став^1 на оваа точка и тоа: 

1) Придонесите од личниот доход на работни-
ците ОД: 

а) стопанството за: 

— основно образование, 

— здравство и здравствено осигурување, 

— општествена заштита на децата, и 

— вработување. 

б) нестопанството за-

—. основно образование,. 

— култура, 

— физичка култура, 

— социјална заштита, 

— здравство и здравствено осигурување, 

— општествена заштита на децата, и 

— вработување: 

2) Придонесите од доходот од стопанството за; 

— култура, 

— физичка култура, 

— социјална заштита, и 

— здравствено осигурување во случај на несреќа 
на работа или заболување од професионална болест. 

4. Збирните стапки , на придонесите од личниот 
доход што имаат иста основица за пресметување и 
плаќање се утврдуваат посебно: 

— кога живеалиштето на работникот и седиш-
тето на исплатувачот на личниот доход се во иста 
општина, и 

— кога живеалиштето на работникот и седиште-
то на исплатувачот на личниот доход не се во иста 
општина. 

5. Уплатата на придонесите од личниот доход 
на работниците и од доходот, $ои не се наведени 
во точките 2 и з на оваа наредба, се врши на 
сметките означени во Сојузната наредба и според 
поединечните стапки утврдени со посебните одлуки 

6. Обврзниците што се ослободуваат од плаќање 
на одделни придонеси или на кои им е зголемена 
односно намалена стапка за плаќање на определени 
придонеси, обврските ќе ги пресметуваат по поеди-
нечни стапки, а ќе ги уплатуваат со /поединечни на-
лози на сметките отворени со Сојузната наредба. 

Службата на општественото книговодство може, 
до измената на збирните стапки утврдени со оваа 
наредба, да применува збирни стапки во зависност 
од извршените поединечни промени на стапките на 
придонесите на самоуправните интересни заедници 

7. Во налогот за пренос во одделот „цел на до-
знаката" ое впишува основицата за пресметување на 
придонесите, збирната односно поединечната стапка 
(процент) и месецот за кој се уплатуваат придоне-
сите од личниот доход односно доходот. 

8. Средствата уплатени на преодните сметки од 
точка 3 на оваа наредба ќе т распоредува Служ-
бата на општественото книговодство на уплатните 
сметки на самоуправните интересни заедници спо-
ред структурата на нивното учество со стапките вклу-
чени во збирната стапка. 

Празнењето на средствата од преодните сметки 
се врши еден ден порано од определениот рок за 
празнење на уплатните сметки на корисниците на 
придонесите и даноците. 

9. Самоуправните интересни заедници од опште-
ствените дејности, по донесувањето на одлуките за 
утврдување на стапките на придонесите, доставуваат 
по еден примерок од нив до: 

— Републичкиот секретаријат за финансии; 

— Службата на општественото книговодство — Фи-
лијала; и 

— Воено-сметководниот центар — Скопје ВП 
55/73 — Скопје. 

10. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата за пропишување на 
потсметки на уплатните сметки, како и за утврдува-
ње на збирни стапки за уплатување на придонесите 
од личниот доход на работниците и од доходот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/87). 

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

Бр. 12-376/1 
12 мај 1988 година 

Скопје 

Републички секретар 
за финансии, 

м-р Методија Тошевски, е. р. 



Стр. 484 — Бр. 21 

/ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 14 јуни 1988 

С П И С О К 

на потсметки на уплатни ометен 

1. 40100-840-033-11029 — Дополнителен републич-
ки данок од доход на организациите на здружен 
труд,, за „ Ф Е Н И " ; 

2. 40100-840-033-11037 — Дополнителен републич-

ки данок од личен доход од самостојно вршене на 

стопанска и професионална дејност на обврзниците 

што се обложуваат со данок по вистински доход за 

„ Ф Е Н И " ; 

3. 40100-840-033-11045 — Дополнителен републич-
ки данок на приходи од имот, за „ Ф Е Н И " ; 

4. 40100-840-033-11053 — Данок на приходи од 

игри на среќа, за „ Ф Е Н И " ; 

5. 40100-842-033-64061 — Средства за поттикнува-

ње на развојот на земјоделството; 

6. Потсметка 843-31504 —- Придонес од доходот 
за насочено образование од рударството, металурги-
ја, градежништво и градежна индустрија, хемиска и 
текстилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и 
гума; 

7. Потсметка 843-31525 — Придонес од доходот 

за насоченото образование од електроиндустријата, 

електроенергијата, металната и графичката индустри-

ја и сообраќајот и врските; 

8. Подметка 843-31551 — Придонес од дохо-

дот за насоченото образование од земјоделството, 

шумарството, дрвната индустрија, индустријата на 

тутун и прехранбената индустрија; 

9. Потсметка 843-315-72 — Придонес од доходот 

за насоченото образование од трговијата, туризмот, 

занаетчиството, комуналната дејност, здравството и 

социјалната дејност и др.; 

10. Потсметка 843-19415 — Придонес од личниот 

доход за насоченото образование од здравството и 

социјалната заштита и друго; 

11. Подметка 40100-843-033-3707 — Придонес од 

личен доход за солидарно остварување на задолжи-

телните видови на здравствена заштита на населе-

нието во СР Македонија; 

12. Потсметка 842-39981 — Средства од наплате-

ниот посебен надоместок за користење на автопа-

тот Куманово — Титов Велес; 

13. Потсметка 843-7683 — Придонес од личен до-

ход на работниците за вработување од организации 

на здружен труд од стопанство за Републичка само-

управна интересна заедница за вработување; 

14. Подметка 843-7732 — Придонес - од личен 

доход на работниците за вработување од организа-

ции на здружен труд од нестопанство за Републич-

ка -самоуправна интересна заедница за вработување; 

15. Потсмева 843-12414 — Придонес за врабо-

тување од работни луѓе што самостојно вршат сто-

панска дејност за Републичка самоуправна интересна 

заедница за вработување; 

16. Подметка 843-12589 — Придонес за врабо-

тување од работни луѓе што самостојно ја вршат 

нестопанската дејност за Републичката самоуправна 

интересна заедница за вработување; 

17. Потсметка 843-7891 — Придонес од личен 

доход за вработување од работни луѓе вработени 

кај граѓанско-правни лица, за Републичката само-

управна интересна заедница за вработување; 

18. Потсметка 840-22085 — Посебен данок на 

промет на дизел гориво/ и 

19. Подметка 40100-84р-033-11069 — Средства за 

штедење, супституција и рационално користење на 

сите видови енергија. 

П Р Е Г Л Е Д бр. 1 

Поединечни стапки на самоуправните интересни за-
едници од насоченото образование и научните деј-
ности образувани за територијата на Републиката 

I 
1. Придонеси од личен доход на работни-, 

ците од нестопанството 
— насочено образование 3,50%*) 
— научни дејности 0,40% 

2. Придонеси од доходот од /стопанството 
насочено образование 3,50°/о 

— научни дејности 0,60% 

*) Стапката на придонесот од личните доходи 
на работниците и другите работни луѓе, а за работ-
ниците од основното и средното насочено образова-
ние и од социјалната заштита 1,75% за работниците 
во организациите од високото образование, опште-
ствената заштита на децата, организациите што вр-
шат дејност и заштита на културни блага и од об-
ласта на сценско-музичките дејности 2,45%. 

П Р Е Г Л Е Д бр. 2 

Поединечни и збирни стапки и преодни сметен за 
уплата на придонесите за републичките самоуправ-
ни интересни заедници од областа на пензиското и 
инвалидското осигурување, општествената заштита на 
децата, основното образование, социјалната заштита, 

здравствената заштита и културата 

1. Придонеси од личен „ . 

доход на работници- Стапка ^ ™ 
с-ка ка1 ИЈл 

те 

а) од стопанството 
— пензиско и инзалид-

4 еко осигурување 15,70% 
— општествена заштита 

на децата 1,25%1) 

— основно образование 0,60%2) 
— солидарно остварува-

ње на задолжителни-
те видови на здрав-
ствената заштита на 
работниците 0,15% 

— вработување 0,60% 

Збирна стапка 18,30% 40100-844-033-8056 

б) од нестопанството 
— пензиско и инвалид-

ско осигурување 15,70% 
— општествена заштита 

на децата ^г^/о1) 

— основно образование 0,60%?) 
— социјална заштита 0,07%*) 
— солидарно остварува-

ње на задолжителни-
те видови на здрав-
ствена заштита на 
раб отниците 0,15% 

— култура 0,20% 

— вработување 0,60% 

Збирна стапка 18,57% 40100-844-033-8061 

2. Придонес од дохо-
дот од стопанството 

— социјална заштита 0,20% 

— култура 0,25% 

Ј) За организациите на здружен труд од основ-
ното образование (12011); средното насочено обра-
зование (12012); ученички и студентски домови (130212); 
и социјалната заштита (13022, 13023 и 13024) се ут-
врдува пресметковна стапка во висина од 0,63%. 
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За организациите на здружен труд од више и 

виооко образование (12013 и 12014); општествена 

заштита на децата (130211); дејноста заштита на 

културни блага (12032) и сценско музичките дејности 

(120341), се утврдува пресметковна стапка од 0,87%. 
2) За организациите на здружен труд од основ-

но образование (12011): средно насочено образо-

вание (12012); ученички и студентски домови (130212) 

и социјалната заштита (13022, 13023 и 13024), се ут-

врдува стапка на придонес од 0,30%. 

За организациите на здружен труд од опште-

ствена заштита на децата (130211); више и високо 

образование, (12013 и 12014), дејноста заштита на 

културни блага (12032) и сценско музичките дејности 

,(120341), се утврдува стапка на придонес од 0,42%. 
3) Организациите на здружениот труд од основ-

ното, средното насочено образование, ученичките и 

студентските домови и од социјалната заштита ќе 

уплатуваат придонес во висина од 50% , а организа-

циите од високото образование, општествената за-

штита на децата, организациите на здружениот труд 

што вршат дејности и заштита на културни блага 

и од областа на сценско-музичките дејности во ви-

сина од 7 0 % од општата стапка на придонесот од 

личниот доход од работен однос што ја уплатуваат 

организациите на здружен труд и другите корисни-

ци на општествените средства. 

4) Организациите .на здружениот труд од основ-
ното, средното насочено образование, ученичките и 
студентските домови и од социјалната заштита ќе 
плаќаат придонес од личен доход од вработен однос 
во висина од 5 0 % од утврдената стапка од член 2, 
алинеја 2 на оваа одлука, .односно 0,10%. 

Организациите од високото образование, опште-
ствената заштита~ на децата, организациите што в̂р-
шат дејност и заштита на културните блага и од 
областа на сценско-музичките дејности ќе плаќаат 
придонес од личен доход од работен- однос во ви-
сина од 7 0 % од утврдената стапка во член 2, али-
неја 2 на оваа одлука односно "0,14%, 
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365. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 став 1 и член 20 од Законот за основите на 

постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 

правното дејство на неговите одлуки, на седницата 

одржана на 23 март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 34 .став 2, 3 и 4 о(д Пра-
вилникот за распределба на општествени станови и 
кредити за станбена изградба^ донесен од работни-
ците на Средното стенодактилографско училиште 
„Димитар Митрев" во Скопје, на референдум одр-
жан на 29 јуни 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СЕМ" ' и во означеното училиште на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 210/87, од 13 јануари 1988 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето дали со него, 
спротивно на Уставот и законот, одделни работници 
се исклучуваат од распределбата на средствата за 
станбена изградба. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 34 
4 став 2, 3 и 4 од оспорениот правилник е опреде-

лено дека немаат право на користење кредит за 

довршување започната градба, доградба, надградба 

и адаптација работниците кои веќе добиле кредит 

за истите намени, како и работниците кои добиле 

кредит за купување или изградба на стан во лична 

сопственост или кои добиле општествен стан, и тоа 

во рок од 10 години од искористувањето на креди-

тот односно од вселувањето зо станот. 
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Во членовите 15, 16 и 22 од Уставот на СР Ма-

кедонија и во член 91 став 1 од Законот за здру-

жениот труд се утврдува правото на работа со оп-

штествени средства, врз основа на кое работникот 

стекнува личен доход и други права врз основа на 

трудот. Меѓу правата што наведените уставни и 

законски одредби му ги гарантираат на работникот 

е и правото-да учествува во распределбата на сред-

ствата наменети за задоволување на станбените по-

треби на работниците. 

Судот утврди дека од одредбите на член 34 став 

2, 3 и 4 од оспорениот Правилник произлегува дека 

со нив се утврдуваат такви услови за користење на 

кредити за станбена изградба, со кои, за периодот 

од 10, години, одделни работници однапред се исклу-

чуваат од распределбата на средствата за станбена 

изградба. 

Според мислењето на Судот, веќе искористениот 

кредит за станбена изградба, односно добиениот 

стан на користење, можат да бидат предвидени како 

основи за4 утврдување на редот на првенство за до-

бивање кредити за станбена изградба, но. не и како 

основа за исклучување на работниците од распредел-

бата на средствата за станбена изградба. Поради 

тоа, Судот оцени дека член 34 став 2, 3 и 4 од 

оспорениот правилник не е во согласност со член 

22 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност 

со член 91 од Законот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 

во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 210/87 

23 март 1988 година 

Скопје 

Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

366. 
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 23 
март 1988 година, донесе 

О Д Л к У . К А 

1. СЕ УКИНУВА : 

а) член 17 став 1 точка 4 и 5 од Самоуправ-

ната спогодба за заедничките основи и мерила за 

доделување на станови и станбени кредити, доне-

сена Од работниците во Градежната работна орга-

низација „Илинден" во Скопје, со референдум одр-

жан на 27 јуни 1986 година,, и 

б) член 13 став 1 точка 2 и 3 од Правилникот 

за распределба на- станови на користење и доделу-

вање кредити з& станбена изградба, донесен од ра-

ботниците во Основната организација на здружениот 

труд „И лин лен-градба" во Скопје, во оостав на оз-

начената работна организација, со референдум одр-

жан на 9 април 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената работна и основна орга-
низација на начин предвиден за објавување на само-
управните општи акти. 

з: Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 221/87 од 20 јануари 1988 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
член 17 став 1 точка 4 од актот означен во точката 

1 под а) од оваа одлука и член 13 став 1 точка 

2 од актот означен во точката 1 под б) од оваа од-
лука, затоа што се постави прашањето за нивната 
согласност со уставното начело на заемност и соли-
дарност и член 42 и 42-а од Законот за станбените 
односи, а Основниот суд на здружениот труд во 
Скопје, поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на член 17 став 1 точка 5 о д актот 
означен во точката 1 под а) од оваа одлука и член 
13 став 1 точка 3 од актот означен во точката 1 

под б) од оваа одлука, затоа што основот работен 
придонес има доминантно влијание врз утврдува-
ње редот на првенство за добивање на користење 
стан во општествена сопственост. 

3. На седницата Судот утврди дека во член 17 

став 1 точка 4 од актот означен во точката 1 под 

а) од оваа одлука е предвиден основот работен стаж, 

а во точката 5 основот придонес во работата, (сло 

женост, одговорност, услови за работа и напори) 

при што овие два основа се вреднувани повеќе од 

основот станбена состојба на работникот. На седни-

цата Судот, исто така, утврди дека во член 13 став 

1 точка 2 и 3 од актот означен во точката 1 под 

б) од оваа одлука на истоветен начин се предвидени 

и [вреднувани основите работен стаж и придонес во 

работата (сложеност, одговорност, услови за работа 

и напори) при што, исто така, основот станбена 

состојба нема доминантно влијание врз утврдување 

редот на првенство за добивање на користење стан 

во општествена сопственост. 

Според член 42 и 42-а од Законот за станбе-

ните односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73 

и 14/75) работниците со самоуправен општ акт ги 

одредуваат основите и мерилата за утврдување редот 

на првенство за добивање на користење стан во оп 

штествена сопственост, Притоа, во прв ред, според 

мислењето на Судот, треба да се обезбеди претеж-

но влијание на основите кои ја изразуваат станбе-

ната загрозеност на работниците, како израз на на-

челото на заемност и солидарност утврдено во Од-

дел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на 

Уставот на СР Македонија. 

Со оглед на тоа што во член 17 став 1 точка 
4 и 5 од означената спогодба и член 13 став 1 
точка 2 и з од означениот правилник основите ра-
ботен стаж и придонес во работата имаат доми-
нантно влијание врз утврдување редот на првенство 
за добивање на користење стан во општествена со-
пственост, а не основот станбена состојба, Судот 
утврди дека тие не се во согласност со уставното 
начело на заемност и солидарност и со член 4ц и 
42-а од Законот за станбените односи. 

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

У. бр. 233/87 

23 март 1988 година 

Скопје 

Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

367. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 

од Законот за основите на постапката пред Устав-

ниот суд на Македонија и за правното дејство на 

неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 

31 март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Собранието на Мес-
ната заедница М11 Октомври —г тврда градба", оп-
штина Кисела Вода, во Скопје, за оценување зако-
нитоста на Одлуката за донесување План за реали-
зација на Урбанистичката единица Кисела Вода (Ур-
банистичка единица бр. 24, 27, дел од 25 и дел од 
26) во Скопје, донесена од Собранието на гран Скоп-
је на 2 јули 1986 година („Службен гласник на глад 
Скопје" бр. 20/86), во делот кој се пре дви тп/ча 
изградба на станбен објект П 4- 7 + По на местото 
на детското игралиште. 

2. СЕ СТАВА В О Н СИЛА Решението за запира-

ње од извршување на поединечните акти и дејствија 

преземени врз основа на Одлуката на Собранието 

на град Скопје означена во точката 1 од ораа од-

лука, донесено од Уставниот суд на Македонија на 
седницата одржана на 16 март 1988 година. 

/ 
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3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

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

4. Собранието на Месната заедница „11 Октом-

ври — тврда градба", општина Кисела Вода во Скоп-

. је, хо предлог од 1 март 1988 година, поведе по-

стапка за оценување законитоста на означената од-

лука, затоа што во фазата на нацрт-плацот, на ра-

ботните луѓе и граѓаните од Месната заедница им 

било овозможено да извршат јавен увид и била ор-

ганизирана јавна расправа, но притоа се расправало 

за други објекти, а не и за спорниот, објект И + 7'+ 
По. Работните луѓе и граѓаните од Месната заед-

ница, на јавната расправа одржана на 10 октомври 

1985 година дале забелешки во однос на станбениот 

низ П + 2 + По предвиден со нацрт-планот пред 

постоечкиот станбен објект А-2, затоа што со тој 

објект се зафаќала голема зелена површина неоп-

ходна за заштита на загаденоста на атмосферата 

на овој простор. За понатамошното постапување по 

дадените забелешки работните луѓе и граѓаните на 

Месната заедница не биле .известени, а дознале за 

изградбата на станбениот објект П 4- 7 + По кога 

отпочнало оградувањето на местото каде што се нао-

ѓало детското игралиште. Со оглед на вака спрове-

дената постапка, подносителот на предлогот смета 

дека означената одлука во тој дел е донесена спро-

тивно на ' постапката утврдена во членовите 22—38 

*од Законот за системот на просторното и урбанис-

тичко планирање („Службен весник на СРМ" бр. 

38/85). Истовремено, подносителот на предлогот^ по-

бара да се запрат од извршување поединечните акти 

и дејствија преземени во врска ср .градењето на тој 

објект до донесувањето на конечна одлука, заради 

спречување да настанат неотстранливи штетни по-

следици. 

Наспроти ова, доносителот на оспорената одлу-
ка во одговорот наведе дека во'нацртот на планот 
што бил даден на јавен увид и јавна расправа бил 
предвиден, покрај другите, и станбениот низ П + 2 + 
По на местото на детското игралиште, но со оглед 
на дадените забелешки од Месната заедница била 
утврдена нова диспозиција на објектите, со тоа што 
е зголемена катноста на станбениот низ на детското 
игралиште и тоа од П + 2 + По, на П + 7 + По за-
ради сочувување на габаритот на првобитно пред-
ложените станбени низови. 

5. На јавната расправа Судот изврши увид во 
целокупната постојна документација во постапката 
за донесувањето на означената одлука, а посебно 
на графичкиот приказ и текстуалниот дел на нацр-
тот на одлука што била дадена на јавен увид и 
јавна расправа. Исто така, на јавната расправа прет-
ставниците на доносителот на оспорената одлука од-
носно на органите и организациите изготвувачи и 
подносители на нацртот на одлуката ја потврдија 
околноста дека во нацртот на одлуката постоел и 
спорниот објект. Врз основа на тоа Судот утврди 
дека означената одлука во фазата на нацртот била 
ставена на јавен увид во Месната заедница на 12 
јули 1985 година, дека по неа на 18 октомври 1985 
година била одржана јавна расправа и дека во неа 
биле предвидени, покрај другото, и станбени низо-
ви П + 2 + По, како и спорниот станбен низ на 
местото на детското игралиште. Исто така, Судот 
утврди дека на јавната - расправа биле дадени за-
белешки од страна на работните луѓе и граѓаните 
на Месната\заедница по однос на овие станбени ни-

" зови, во смисла на зачувување' на постојното зеле-

нило. Работната група на Собранието на град Скоп-

је, уважувајќи ГЈ* тие забелешки, предложил^ нова 

диопозиција Ла објектите според која предвидените 

станбени низови пред зградата А-2 биле избришани, 

а станбениот објект П + 2 + По на местото на дет-

ското игралиште, бил изменет во станбен објект 

П + 7 + По. Така утврдениот предлог на одлуката, 

со графичкиот приказ и текстуалниот дел, заедно со 

образложението по забелешките од јавната распра-

ва, како и претходно прибавените мислења од Со-

бранието на општината Кисела Вода било доставе-

но до Собранието на град Скопје, кое ја донело 

оспорената одлука на 2 јули 1986 година. 

Во текот на разгледувањето, пак, на предлогот 

на одлуката пред Собранието на општината и 'Со-

бранието на град Скопје не било покренато пра-

шањето, ниту е расправано за спорниот објект. 

7. Според член 31 став 4 од Законот за систе-

мот на просторното и урбанистичкото планирање 

(„Службен весник на СРМ" бр. 38/85), просторниот 

и урбанистичкиот план задолжително се ставаат, во 

фазата нацрт на план на јавен увид и јавна распра-

ва, а постапката за обезбедување на јавен увид и 

јавна расправа ја утврдува собранието на општи-

ната. Согласно член 33 од Законот собранието на 

општината ги разгледува мислењата и забелешките 

од јавниот увид и јавната расправа по нацртот на 

планот и за неприфатените забелешки дава образ-

ложение, а пак, со член 34 од овој закон е пред-

видено дека просторе^ односно урбанистички план 

донесува собранието на ошптественонполитичката за-

едница. ' Исто така; според член 37 од овој закон 

просторните и урбанистичките планови можат да се 

изменуваат и дополнуваат доколку е тоа неопход-

но заради нивното усогласување со целите и зада-

чите утврдени во среднорочните планови за опште-

ствено-економскиот развој на начин и постапка про-

пишани со овој закон за нивното донесување. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-

ка урбанистичките планови ги донесува собранието 

на општествено-политичката заедница, дека тие мо-

жат да се изменуваат и дополнуваат ако е тоа неоп-

ходно заради нивното усогласување со целите и за-

дачите утврдени во среднорочните планови за оп-

штествено-економскиот развој и дека тие задолжи-

телно се ставаат во фазата нацрт на план, на јавен 

увид и јавна расправа, а постапката за обезбедува-

ње јавен увид и организирање јавна расправа ја 

утврдува собранието на општината. 

Во конкретниот случај, Собранието на град Скоп-

је ги разгледало мислењата и 'забелешките од јав-

ниот увид и јавната расправа по нацртот на пла-

нот и во основа ги прифатило, на тој начин што 

станбените низови пред зградата А-2 биле избри-

шани, а на станбениот објект на детското игралиш-

те е зголемена катноста од П 4- 2 + По на П + 7 

+ По. 

Според мислење на Судот, надлежниот орган, 

во конкретниот случај, за извршените измени во 

текот на постапката, не бил должен повторно да 

обезбеди јавен увид и да организира јавна расправа. 

Врз основа на изнесената фактичка и правна 

состојба Судот оцени дека спроведената постапка 

за донесувањето на означената одлука во оспорени-

от дел не е во несогласност со Законот за систе-

мот на просторното и урбанистичкото планирање, 

поради што одлучи како во точката 1 од оваа од-

лука. 

8. Со оглед на тоа, пак, што е одбиен предло-

гот за оценување законитоста на оспорената одлука, 

Судот го стави вон сила донесеното решение за за-

пирање од извршување на поединечните акти и деј-

ствија преземени врз основа на означената одлука, 

па одлучи како во точката 2 од оваа одлука. 

У. бр. 26/88 

31 март 1988 година 

Скопје 

Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоеб, е. р. 
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368. 
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 23 

март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 212 од Статутот на Оп-

штинската заедница за здравствена заштита во Све-

ти Николе, донесен од Собранието на заедницата, на 

25 април 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-

ник на СРМ"' и во означената заедница за здрав-

ствена заштита на начин определен за објавување 

на самоуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са. 

^ моуправувањето во Свети Николе поведе постапка 

за оценување уставноста и законитоста на член 212 

од Статутот означен во точката 1 од оваа одлука, 

затоа што со него се предвидени посебни услови за 

именување на секретар кои не се во согласност - со 

Уставот и законот. 

4. На седницата Судот утврди дека во членот 

212 од Статутот како посебни услови 1 за избор на 

секретар, покрај другите се предвидени и шест го-

дини работно искуство на раководни работни задачи, 

поседување морално-политички квалитети организа-

торски и стручни способности. 

Воедно, Судот утврди дека во Статутот не се 

предвидени критериуми за Утврдување на органи-

заторските способности на кандидатите. 

5. В'о Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на 

СР Македонија е утврдено дека неприкосновената 

основа на положбата на човекот ја сочинува, меѓу 

другото, и еднаквоста на правата, должностите и 

одговорностите на луѓето во согласност со Уставот 

и законот, а во член 210 став 3 од Уставот е утвр-

дено дека на секој граѓанин под еднакви услови 

му се достапни секое работно место и функција 

во општеството. Според ^лен 120 став 1 од Законот 

за здружениот труд (.,Службен лист на СФРЈ" број 

11/88 — пречистен текст) работен однос може да 

заснова секој оној што ги исполнува условите што* 

работниците во основната организација ќе ги утвр-

дат според потребите на процесот на трудот, усло-

вите на трудот, работите и работните задачи во таа 

организација, во согласност со самоуправниот општ 

акт и со законот. Согласно, пак, член 7 чод Законот 
4 за работните односи, како посебен услов за засно-

вање работен однос работниците со самоуправен 

општ акт можат да го предвидат и работното ис-

куство. 

6. Врз основа на изнесените уставни и законски 

одредби Судрт утврди дека со предвидувањето на 

работното искуство на раководни работни задачи, 

како посебен услов, работниците кои немаат такво 

искуство се доведуваат во нееднаква положба во 

однос на другите кандидати кои такво искуство има-4 

ат, со што се попречува и остварувањето на устав-

ното начело за достапност на секое работно место 

и функција на секого под еднакви услови. Понатаму, 

Судот оцени дека за предвидувањето на моралио-

политичката подобност како посебен услов за засно 

вање работен однос нема основ во Уставот, ниту во 

законот, освен во случаите на избор за вршење опре-

делени функции утврдени со Уставот. Согласно член 

251 став 2 од Уставот на СР Македонија само со 

закон се определува во кои случаи и под кои услови 

користењето на слободите спротивно на Уставот по 

влекува ограничување или забрана' на нивно кори-

стење, како што е тоа предвидено во член 484 од 

Законот за здружениот труд, според кој достапноста 

на функцијата индивидуален работоводен орган е 

ограничена на определено време за лица кои се 

осудувани за, определени кривични дела и на опре-

делени казни односно кога се исполнети други ус-1 

лови предвидени со "тој член. 

Судот исто така смета дека организаторски спо-

собности можат да се предвидат како посебен ус 

лов за засновање работен однос, во смисла на член 

120 од Законот за здружениот труд, доколку со са-

моуправниот општ акт се предвидени објективни 

критериуми за утврдување на тие способности. Со 

оглед на тоа 1пто во конкретниот случај не се пред-

видени такви критериуми, со предвидувањето на 

овој услов се попречува остварувањето на уставни-

те начела на еднаквост и за достапноста на секое 

работно место и функција во општеството на секого 

под еднакви услови, поради можноста од , субјек-

тивна оценка на тие квалитети на кандидатите. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 

во точката 1 од оваа одлука. -

У. бр. 154/87 

23 март 1988 година 

' Скопје 

претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

369. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на 'постапката пред Ус-

тавниот суд на Македонија и за правното дејство 

на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 

март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за користе-

ње на средствата од фондот за заедничка потро-

шувачка и доделување станови, донесен од Работ-

ната заедница на Одделението за стопанство при 

Собранието на општина Крива Паланка, на седни-

цата одржана на 10 јули 1978 година, во времето 

на неговото важење не бил во согласност со Зако-

нот за станбени односи и бил во спротивност со За-

конот за здружениот труд. 

2. Оваа одлука има правно дејствр на одлука 

на Судот со која се укинува самоуправен општ акт. 

3. СЕ УКИНУВА член 9 став 1 точка 2, 7 и '8 

од Правилникот за доделување на кредит За станбе-

на изградба и општествени станови, донесен од ра-

ботниците во Работната заедница на Секретаријатот 

за стопанство, урбанизам и комунално-станбени ра-

боти и службата за унапредување на индивидуал-

ното земјоделство при Собранието на општина Кри-

ва Паланка, со референдум одржан на 24 декември 

1987 година. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" и во означениот секретаријат на начин 

предвиден за објавување на самоуправните општи 

акти. 

в. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 

бр. 126/87 од 10 февруари 1988 година, поведе по-

стапка за оценување законитоста на актот озна-

чен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се по-

стави прашањето за неговата» спротивност со член 

438 од Законот за здружениот труд (пречистен текст 

„Службен лист на СФРЈ" бр. 11/88) и член 42 и 42-а 

од Законот за станбените односи („Службен весник 

на СРМ" бр. 36/73, 14/75, 27/86). Со истото решение 

Уставниот суд на Македонија поведе постапка з& 

оценување законитоста на одредбите од актот озна-

чен во точката 3 од оваа одлука, затоа што ,се по-

стави прашањето за неговата согласност со устав-

ното начело на заемност и солидарност и со член 

42 и 42-а од Законот за станбените односи. 

6. На седницата Судот утврди дека правилни-

кот означен во точката 1 од оваа одлука е донесен 

од работната заедница на седницата одржана- на 10 

јули 1978 година. Понатаму, Судот, исто така, утвр-

ди дека овој правилник престанал да важи со 

донесување на нов правилник на 24 декември 1987 

година. ; 

Според член 438 од Законот за здружениот труд 

"за основите и мерилата за распределба на средства-

та за заедничка потрошувачка работниците одлучу-

ваат со референдум. 

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е 

донесен .од Работната заедница на седницата, а не 
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е донесен од работниците со референдум, Судот ут-

врди дека тој бил во спротивност со означените 

одредби од Законот за здружениот -труд. 

Воедно, Судот утврди дека во член 12 од пра-

вилникот се предвидени само основите за утврдува-

ње приоритет за добивање на користење стан во 

општествена сопственост, без да се предвидени и 

мерила по нив. 

Според член 42 и 42-а од Законот за станбе-

ните односи работниците со самоуправен општ акт 

однапред ги утврдуваат основите .и мерилата за оп-

ределување редот на првенство за добивање на ко 

ристење стан во општествена сопственост. 

Со оглед на тоа што во овој член од Правил-

никот се утврдени само основи, а не и мерила по се-

кој од тие основи, Судот утврди дека тој не бил "во 

согласност со означените одредби од Законот за 

станбените односи. 

7. Понатаму, Судот утврди дека во член 9 од 

Правилникот означен во точката 3 од оваа одлука 

се предвидени основите и мерилата за утврдување 

приоритетот за добивање на користење стан во, оп 

штествена сопственост, при што основот станбена 

состојба нема доминантно влијание, туку вакво вли-

јание имаат основите работен стаж, стручна подго-

товка и материјална состојба. 

Поаѓајќи од уставното начело на заемност и со-

лидарност утврдено во Оддел И став 3 алинеја 6 

од Основните начела на Уставот на СР Македонија, 

Судот смета дека при утврдувањето на основите и 

мерилата за определување редот на првенство за 

добивање на користење стан во општествена соп-

ственост треба да се обезбеди, во прв ред, претежно 

влијание на основите кои ја изразуваат станбената 

состојба на работниците. 

Со оглед на тоа што во Правилникот основите 

работен стаж, стручна подготовка и материјална со-

стојба имаат доминантно влијание врз утврдување 

редот на првенство за добивање стан во општестве-

на сопственост, а не основот станбена4 состојба, Су-

дот утврди дека член 9 став 1 точките 2, 7 и 8 

не се во согласност со уставното начело на заемност 

и солидарност и означените одредби од Законот за 

станбени односи. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 

во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 126/87 

30 март 1988 година 

Скопје 

Претседател 

на Уставниот суд на Македонија 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

370. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за 

основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-

кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 

на седницата одржана на 30 март 1988 година, до-

несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 16 и 19 од Пра-

вилникот за решавање на станбените потреби на 

работниците во Работната организација — Фабрика 

за вештачки брусеви, брусно платно и хартија Ид-

нина" во Кратово, донесен со референдум на 10 јуни 

1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-

ник на СРМ" и во означената организација на на-

чин предвиден за објавување на самоуправните оп-

шти акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-

је поведе постапка за оценување уставноста и зако-

нитоста на членовите 16 и 19 од актот означен во 

точката 1 од оваа одлука, затоа што не се во со-

гласност со уставното начело на заемност и соли-
дарност. 

4. На седницата Судот утврди дека во Правил-

никот се предвидени основите за утврдување редот 

на првенство за доделување станови и тоа според 

основот услови за становање за потстанарот се пред-

видени најмногу 40 бода, за основот број на чле 

нови на семејното домаќинство најмногу 25 бода, за 

стручна подготовка најмногу 60 бода, хронично бол-

ни членови на семејството најмногу 30 бода, за ра- , 

ботниот стаж најмногу 50 бода и за материјалната 

состојба на работникот најмногу 30 бода. 

5. Согласно член 42 и 42-а од Законот за стан-

бени односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73 и 
27/86) и член 438 став 1 од Законот за здружениот 

труд. самоуправно право е на работниците во основ-

ната организација со самоуправен општ акт со ре-

ферендум да ги утврдат основите и мерилата за 

распределба на станови, при што, покрај другите 

основи, можат да ги предвидат - работниот стаж и 

стручната подготовка. Според начелото на заемност 

и солидарност содржано во Оддел II став 2 алинеја 

6 од Уставот на СР Македонија мерилата по овие 

основи не можат да имаат доминантно влијание во 

однос на основот станбена состојба. 

Со оглед на тоа што во конкретниов случај ос-
новот работен стаж и стручна подготовка за извр-

шување на работите и работните задачи имаат доми-

нантно влијание во однос на основот станбена со-
стојба, Судот утврди дека оспорените членови не се 

во согласност со уставното начело на заемност и со-

лидарност. 

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

У. бр. 217/87 

30 март 1988 година 1 

Скопје 

Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

371. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и з а правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата о д р ж а н а на 30 март 
1988 година, донесе ' 

О Д Л У К А 
I 

1. СЕ УКИНУВА член 22 став 2 о д Правилникот 
за организација и систематизација на работите и ра-
ботните задачи на работниците ве Народната и 
универзитетска библиотека „Климент Охридски" во 
Скопје, донесен од советот на Библиотеката на 2 
март 1982 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави в* Службен весник 
на СРМ" и во Библиотеката на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе .постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на член 22 став 2 од актот означен во точката 
1 од оваа одлука, затоа што е во спротивност со 
член 133 од Законот за здружениот ТРУД и не е ВО 
согласност со член 6 од Законот за работни односи. 

4. На седницата СУДОТ утврди дека според член 
22 Јстав 1 од Правилникот за извршување на рабо-
тите и работните * задачи работникот мора да ги 4 

исполнува општите услови предвидени со закон и 
посебните услови предвидени со Правилникот и дру-
гите самоуправни општи акти на Библиотеката. Спо-
ред став 2, пак, на истиот член^ покрај условите 
предвидени со Правилникот, Советот на предлог на 
С Т Р У Ч Н И О Т совет при распишување оглас или КОНКУРС 
задолжително да го одредува иоеДмцгот на стручната 
подготовка (за работни задачи каже што тој не е 
поединец), алтернација за п о в и с о к с т е п е н на струч-
на подготовка од висока стручна п о д г о т о в к а (ма-
гистер или доктор на науки) м дополнителни стручни 
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знаења од областа на библиотекарство^ (стручни 
звања) согласно Законот за библиотекарската деј-

ност. 

5. Според член 133 став 3 од Законот за здру-

жениот труд ^Службен лист на СФРЈ" бр. 11/88)' и 

член б од Законот за работни односи („Службен -

весник на СРМ" бр. 45/77, 3/83, 42/85) обврска е на 

работниците со самоуправниот општ акт со кој се 

уредува работниот однос да ги утврдат условите 

што работникот треба да ги исполнува за вршење 

на определени работи односно работни задачи што 

во основната организација се вршат според нејзи-

ната дејност и природа, технологија и други услови 

на трудот. 

Со оглед на тоа што работниците со самоуправ-

ниот општ акт се должни однапред да ги утврдат 

условите за извршување на определени работи и 

работни задачи, а во конкретниот случај тоа го чи-

ни совет на Библиотеката при распишување оглас 

односно конкурс, Судот утврди дека оспорениот член. 

е во спротивност со член 133 став 3 од Законот за 

здружениот труд и е во несогласност со член 6 од 

Законот за работни односи 

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

У. бр. 12/88 

30 март 1988 година 

Скопје 

Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

372* -
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 

на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 

за правното дејство на неговите одлуки, на седни-

цата одржана на 13 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ У К И Н У В А член 3 од Одлуката за наплата 
на услуги за Јодоснабдување со вода за пиење и 
техничка употреба за објектите корисници лоцирани 
ЕО туристичките населби околу Мавровското Езеро, 
донесена од Собирот на работните луѓе. на Работ-
ната организација за угостителство, туризам и ко-
мунални работи „Маврово" во Маврови Анови на 9 
јануари 1986 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 

бр. 223/86 од 16 декември 1987 година, поведе по-

стапка за оценување уставноста и законитоста на 

одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, за-

тоа што се постави прашањето за % нејзината спро-

тивност со член 15 од Законот за облигационите 

односи. 

4. На седницата Судот утврди дека со оспорена-
та одлука се утврдуваат цените на услугите за во-
доснабдување на објектите околу Мавровското езе-
ро. Во член 2 од Одлуката е утврдена цената на 
водата по потрошен кубен метар, а во член 3 се 
утврдуваат износите што корисниците ги плаќаат 
^паушално, без оглед на потрошеното количество 
вода. 

Според член 15 од Законот за облигационите од-
носи („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/78), во засно-
вањето двострани договори учесниците тргнуваат од 
начелото на еднаква вредност на заемните давања. 

Со оглед на тоа што во член 3 од означената 

одлука е предвидено -двојно наплатување на водата 

за пиење л техничка употреба одмоснр е утврдена 

наплата и по основот вредност на потрошената вода 
и наплата во паушален нанос, Судот утврди дека 

овој член од Одлуката, е ве спротивност со член 

15 од Законот за облигационите односи. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 223/86 

3 3 април 1988 година 

Скопје 

Претседател 

на Уставниот суд на Македонија 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

373. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

426 став 1 и 2 и член 433 од Уставот на СР Маке-

донија и член 20 од Законот за основите на постап-

ката пред. Уставниот суд на Македонија и за прав-

ното дејство на неговите одлуки, врз основа на јав-

ната расправа одржана на з март 1988 година, на 

седницата од 30 март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

. 1. СЕ УТВРДУВА дека член 245 став 2 од За-

конот за насоченото образование („Службен весник 

на СРМ" бр. 16/85, 29/86 и 7/88) не е во согласносг 

со Уставот на СР Македонија. 

2. Собранието на СР Македонија во рок од 6 
месеци од доставувањето на оваа одлука, ќе ја усо-
гласи со Уставот на СР Македонија одредбата озна-
чена во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. -
бр. 99/85 од 21 јануари 1987 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста на член 245 став 2 од 
Законот за насоченото образование затоа што осно-
вано се постави прашањето за неговата согласност 
со член 16, 51, 116, 117, 119 и 205 од Уставот на 
СР Македонија. 

5. На јавната расправа и на седницата Судот 
утврди дека во член 245 став 1 од Законот за насо-
ченото образование се определени работите од по-
себен општествен интерес во чие одлучување учес-
твуваат претставници на општествената заедница и 
делегати на учениците и нивните родители односно 
редовните студенти во организациите, за насочено 
образование. Во член 245 став 2, пак, е предвидено 
за работите кои се однесуваат на потврдувањето на 
плановите и програмите за воспитно-образовната деј-
ност на организациите за високо образование и на 
потврдувањето на изборот во наставни, наставно-на-
учни, научни и соработнички звања во високото об-
разование, да одлучуваат само членовите на орга-
нот на управувањето од редот на наставниците, со-
работниците, претставниците на општествената за-
едница и делегатите на студентите. 

6. Според член 16 став 1 од Уставот на СР 
Македонија, овластувањата што произлегуваат од 
правото на работа со општествените средства, работ-
никот ги остварува заедно и рамноправно со дру-
гите работници. Понатаму, во член {16 став 1 од 
Уставот е определено дека самоуправувањето во ос-
новната и во другите организации на здружениот 
труд работникот го остварува рамноправно и во 
однос на заемна одговорност со другите работници 
во организацијата, меѓу другото, и со одлучување 
преку делегати во работничкиот совет. Според член 
117 став 1 од Уставот, во основната и во другите 
организации на здружениот ТРУЛ се образува ра-
ботнички сонет како орган на управување со рабо-
тата и работењето на организацијата односно на него 
по положба и фуч,китела соодветен" орган на управу-
вање. Притоа, Уставот, во член 119 став 1 и 2 из-
речно утврдува работничкиот совет на основната ор-
ганизација да го - сочинуваат делегати на работни-
ците ед сите делови на процесот на работата во 
таа организација и неговиот состав да му одговара 
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на социјалниот состав на работниците во основната 

организација на здружениот труд, а според став 3, 

во работничкиот совет на работната организација 

мора да биде застапена секоја основна 'организација-

во нејзин состав. Во член 205 од Уставот на СР Ма-

кедонија, правото на самоуправување е определено 

како неприкосновено и неотуѓиво и со него на се-

кого му се обезбедува да одлучува за своите лични 

и заеднички интереси во. сите облици на здружу-

вање на трудот. 

Според член 50 став 1 од Уставот на СР Ма-

кедонија, со закон може да се -утврди дека се од 

посебен општествен интерес, определени дејности или 

работи на организациите на здружен труд што вр-

шат општествени дејности, и да се уреди начинот 

на остварувањето на посебниот општествен интерес 

и остварувањето на самоуправните права на работ-

ниците во согласност со тој интерес. 

Утврдувајќи ги начините на обезбедување на по-

себниот општествен интерес во вршењето на опреде-

лени општествени дејности во организациите на здру-

жениот труд, член 51 став 1 од Уставот на СР 

Македонија го предвидува и учеството на претстав-

ници на општествената заедница во одлучувањето во 

тие организации за работите кои се со закон утвр-

дени како работи од посебен општествен интерес, 

како и други облици .на општествено влијание врз 

вршењето на тие дејности, во согласност со закон. 

Со член 51 став з од Уставот, пак, се забранува 

на работниците од тие организации да им се огра-

ничуваат другите, со Устав загарантирани /права што 

се однесуваат на трудот и управувањето' со опште-

ствени средства, уредувањето на меѓусебните одно-

си во работата, стекнувањето на доходот, одлучување-

то за доходот и стекнувањето на лични доходи. -

Од оспорената одредба од Законот за насоче-

ното образование, според мислењето на Судот про-

излегува дека од одлучувањето за потврдување на 

плановите и програмите ' за воспитно-образовната 

дејност и за потврдување на изборот во наставни, 

наставно-научни, научни и соработнички звања во 

организациите за високо образование, се исклучу-

ваат работниците на тие организации — членови на 

органот на управување кои не се од редот на на-

ставниците и соработниците. Притоа, Судот смета 

дека одлучувањето за наведените работи од страна 

на органот на управување има за цел и општестве-

на, а не само стручна верификација на одлучување 

за тие работи од страна на наставно-научниот совет. 

Судот смета дека од наведените уставни одред-

би произлегува дека присуството на претставници на 

општествената заедница е начин на вршење опште-

ствено влијание врз самоуправното одлучување за 

тие работи од страна на работниците во тие орга-

низации на здружениот труд и дека ниту во член 

51 став 1, ниту во друга одредба од Уставот на СР 

Македонија нема основи за Целосно или делумно 

исклучување на работниците од организациите на 

здружен труд од одлучувањето за работите што со 

закон се определени како работи од посебен оп-

штествен интерес. 

Покрај тоа, Судот оцени дека со исклучувањето 

на дел од делегатите во органот на управување на 

организацијата за високо образование од одлучува-

њето за наведените работи, тие ,се доведуваат во 

нерамноправна положба во однос на другите деле-

гати, а со тоа во нерамноправна положба се дове-

дуваат и работниците од разлачните делови од про^ 

цесот на работата во основната организација на 

здружениот труд, односно различните основни орга-

низации во рамките на работната организација. Со 

тоа, според мислењето на Судот, се .повредува и со 

Устав загарантираното право на работникот рамно-

правно и во однос на заемна одговорност да одлу-

чува преку делегати во работничкиот совет односно 

друг соодветен орган на управување, како и утврде-

ните основи за составот на органот на управување 

во основната односно работната организација., 

Со оглед на тоа, Судот утврди дека член 245 

став 2 од Законот за насочено образование не е во 

согласност со означените одредби од Уставот на СР 

Македонија. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 

во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 99/85 

30 март 19884 година 

Скопје 

Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

374. 
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 6 

. април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ У К И Н У В А членот 2 од Правилникот за 

распоредување на чистиот доход и распределба на 

средствата за лични доходи и заедничка потрошу-

вачка со Аналитичка процена на работите и работ-

ните задачи на работниците во Централното основно 

училиште „Димката Ангелов — Габерот" во село 

Ваташа, општина Кавадарци, донесен ср референдум 

на 4 мај 1987 година во делот во кој е утврдено 

намалување бројот на бодовите по основот одговор-

ност -на наставниците во одделенска настава кои го 

немаат предвидениот степен на стручна подготовка. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на С Р М " и во Централното основно училиште на 

начин предвиден за објавување на самоуправните 

општи акти. 

3.^Уставниот суд на Македонија, со решение У. 

бр. 115/87 од 17 Февруари 1988 година, поведе по-

стапка за оценување уставноста и законитоста на 

член 2 од Правилникот означен во точката 1 од оваа 

одлука, затоа што се постави' прашањето за соглас-

носта односно спротивноста на овој член од Правил-

никот со членот. 22 од Уставот на СР Македонија и 

членот 92 од Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Суд^т ^т^рди дека со членот 2 

* од Правилникот бројот на бодовите на наставниците 

во одделенската настава се намалува по основот од-

говорност, ако извршителите на работите и работните 

задачи имаат понизок степен на стручна'подготовка 

од степенот утврден за обавување на тие работи и 

работни задачи, а, пак, со членот 4 од Правилникот, 

се утврдува дека за вршење на работите и работните 

задачи наставник во одделенска настава е предви-

дена РИШР. стручна подготовка. 

5. Согласно начелото на распределба според ТРУ-
ДОТ утврдено во член 22 од Уставот на СР Маке-

донија и во член 92 став 1 од Законот, за здруже-

ниот труд на секој работник му припаѓа од доходот 

на основната организација на здружениот ТРУД личен 

доход според резултатите на неговиот ТРУД И него-

виот личен придонес што со својот тековен и минат 

ТРУД го дал во зголемувањето на доходот на основ-

ната организација. 

Судот смета дека намалувањето на личниот до-

ход поради немање на соодветна стручна подготов-

ка може да се врши само по основот сложеност за-

тоа што стручната подготовка е елемент на тој 

основ, но не и по другите основи. 

Со оглед на тоа што, во конкретниот случај, се 

врши намалување на дичниот доход на наставниците 

во одделенска настава освен по основот сложеност, 

и по основот одговорност, Судот утврди дека членот 

2 од Правилникот, во делот во кој е утврдено на-

малување бројот на бодовите по основот одговор-

ност на наставниците во одделенска настава кои го 

немаат предвидениот степен на стручна подготовка, 
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не е во согласност односно е во спротивност со оз-

начените уставни и законски одредби. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 115/87 
6 април 1988 година 

Скопје 

Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

375. г 
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 13 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 

а) Одлуката за VIII поголема измена и дополна 

на деталното урбанистичко решение на град Кичево, 

донесена од Собранието на општина Кичево, на 30 , 

септември 1986 година,- и 

б) Одлуката за обезбедување трајни извори на 

средства за финансирање на изработка на просторни 

и урбанистички планови, геодетски подлоги, геодет-

ски снимања и нивно ажурирање за општината Ки-

чево, донесена од Собранието на 3 октомври 1986 

година. ^ 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ" и во ^Службен гласник на општината^ Ки-

чево". 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 116/87 од 20 јануари 1988 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
одлуките означени во точката 1 од оваа одлука, 
затоа што пред Судот основано, се постави .праша-
њето за нивната согласност со Уставот и законот. 

4. Судот на седницата утврди дека со првоосгш-

ренаѓа одлука се врши измена и дополнување од 

поголем обем на деталното урбанистичко решение 

на град Кичево; Според член 3 од одлуката измената 

се состои во вцртување со препарцелизација на ин-

дивидуални станбени згради, вцртување на колектив-

ни станбени згради, препарцелизација на градежни 

парцели, измена на улици и измена на катноста на 

станбени згради. Од доставените .податоци, Судот 

утврди дека по предложените измени на урбанис-

тичкиот план бил обезбеден јавен увид, но не била 

организирана јавна расправа, како посебна фаза. 

Согласно член 31 став з од Законот за системот 

на просторното и урбанистичкото планирање („Служ- * 

бен весник на СРМ" 8р. 38/85) во фазата на нацрт 

просторниот и урбанистичкиот план задолжително 

се ставаат на јавен увид и на јавна расправа. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај е 
обезбеден само јавен увид, а не е организирана јав-
на расправа, како посебна фаза, Судот утврди дека 
оспорената одлука- не е во согласност со член^31 
од означениот закон, од кој несомнено произлегува 
дека јавниот увид и јавната расправа се две одделни 
фази во донесувањето и изменувањето на урбанис-
тичките планови. , . 

5. Разгледувајќи ја второоспорената одлука Су-
дот утврди дека со неа е регулиран начинот и усло-
вите -за обезбедување на трајни извори на средства 
за финансирање на струч&о-техничката изработка на 
просторните и урбанистичките планови. Според член 
2 од оваа одлука сите корисници на просторот, гра-
ѓаните - и работните луѓе, организациите на здру-
жениот труд, месните заедници и други самоуправ-
ни организации и заедници се должни да издвоју-
ваат средства за финансирање на изработката на 
планските документи определени во оваа одлука. Во 
член 3 од Одлуката е определен^ висината на сред-

ствата и условите под кои тие средства се издвоју-
ваат, а во член 6 е предвидено дека овие средства 
се наплатуваат заедно со надоместокот за градежно 
земјиште. • 

Согласно член 185 од Уставот на СР Македонија 
правата и должностите на општината^ се утврдуваат 
со Уставот и со статутот на општината. Понатаму, 
во точка 19 на свој член од Уставот е утврдено 
дека во општината, покрај другото, се уредуваат и 
односите во прос горното планирање и изградбата и 
уредувањето на населбите. Со Уставот исто така, се 
утврдени и начелата во поглед на финансирањето 
на општите 1 општествени потреби во општината и 
заедничките потреби во општината. Согласно член 
188 став 2 од Уставот функционирањето на собра-
нието на општината и неговите органи се финансира 
со средствата за општи општествени потреби што се 

распоредуваат со буџетот на општината. Системот; 
изворите и видовите даноци, такси и други давач-
ки, пак, според член 86 од, Уставот, се утврдуваат со 
закон, а општината самостојно ја утврдува само ви-
сината на даноците, таксите и другите давачки. 

Според член 10 од Законот за системот на про-
сторното и урбанистичкото планирање („Службен вес-
ник на С1ВМ" бр. 38/85) општините, во рамките на 
своите права * и должности, заедно со носителите на 
планирањето, органите, организациите и заедниците 
и другите корисници на просторот обезбедуваат 
трајни извори на средства за остварување на про-
грамата за изготвување и донесување на просторни 
и урбанистички планови. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оп-
штината не е овластена да воведува посебни задол-
жителни давачки за изработка на урбанистичките 
планови, надвор од предвидените во законските про-
писи. ^ 

Членот 10, пак, од означениот закон на кој се 
повикува собранието на општината, според мислење-
то на Судот, не е основ за предвидување задолжи-
телни давачки за оѕаа намена; затоа што според 
оваа одредба општината обезбедува трајни извори 
на средства за остварување на програмата во рам-
ките на нејзините постојани права и обврски. 

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

У. бр. 116/87 

13 април 1988 година \ 

Скопје 

Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стое*, е. р. 

376. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-

ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-

говите одлуки, на седницата одржана на 6 април 

1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ точките 2, з и 4 од дел I на 
Одлуката бр. 02-610 составен дел на Правилникот за 
приправници на Трговската работна организација 
„Макотекст" увоз-извоз во Скопје, донесена од Ра-
ботничкиот совет на 10 февруари 1986 година. 

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

3. Основниот суд на здружен труд во Скопје со 
предлог поведе постапка пред Уставниот суд на Ма-
кедонија за оценување уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа 
што пред приемот дипломираните-економисти — при-
правници во комерцијалата се подвргнуваат на тести-
рање за да се провери знаењето на еден од свет-
ските јазици. 
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4. На седницата Судот утврди дека во точка 2 
од оспорената одлука е предвидено пред присно/, 
пријавените кандидати ќе се подвргнуваат на тести-
рање од страна на комисијата составена од з члена, 
формирана од работничкиот совет, која ќе го про-
вери знаењето на јазикот на кандидатот и од разго-
ворот со кандидатите ќе го утврди афинитетот и 
определбата за работа во надворешно-трговското ра-
ботење, а во точка 3 е предвидено врз основа на 
претходно извршено тестирање, комисијата ќе дава 
свое мислење со „задоволува" и „не^ задоволува". 
Мислењето на комисијата како услов ќе влијае при 
приемот на кандидатот. 

Исто така, Судот утврди дека во точка 4 од 
одлуката е предвидено дека > кандидатот може да 
биде избран доколку ги исполнува општите услови 
за прием на приправник и добие оценка „задоволу-
ва" што се дава по писмен пат. 

5. Согласно член 133 став 3 од Законот, за здру-
жениот труд работниците со самоуправен општ акт 
се должни да ги уредат особено условите што работ-
никот треба да ш исполнува за вршење на опреде-
лени работи односно работни задачи што во основ-
ната организација се вршат според нејзината деј-
ност, природа, технологија и други услови на трудот. 

Според член 20 став 1 од Законот за работни 
односи со самоуправен општ акт се утврдуваат ра-
ботите односно работните задачи за кои е потребно 
претходно проверување на стручните и други работ-
ни способности како и начинот, органот и постапка-
та за проверување на стручните и други способно-
сти на лицата кои се јавиле на оглас, односно кон-
курс. Според став з на истиот член претходно про-
верување на стручните способности не може да се 
врши' при засновање на работен однос на приправ-
ник или за работи, односно работни задачи за кои 
не се бара стручна подготовка. 

Според мислењето на Судот, а тргнувајќи од 
член 3 од Законот за приправници приправникот 
заснова работен однос за да се оспособи за вршење 
на одредени работи и работни задачи, па со оглед 
на тоа што во конкретниовт случај е предвидено 
тестирање за познавање на светскиот јазик и за при-
правник што претпоставува оспособеност за исполну-
вање на овој услов, Судот утврди дека означените 
точки од Одлуката не се во согласност со член 20 
став 3 од Законот за работни односи. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 

точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 229/87 ' 
6 април 1988 година 

Скопје ^ 

Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

РЕПУБЛИЧКИ Ф О Н Д ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВИТОК Н А СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗБИЕНИТЕ КРАИШТА 

377. 
Врз основа на Општествениот план на Соција-

листичка Република Македонија за периодот од 1986 
до 1990 година (Дел први, глава XII, точка 3 став 3 
и 4) („Службен весник на СРМ" бр. 43/85) и Резо-
луцијата за политиката на остварувањето на Опште-
ствениот план на Социјалистичка Република Маке-
донија за периодот од 1986 до 1990 година во 1988 
година глава IV потточка 6 член 20 од Законот за 
извршување на Републичкиот буџет за 1988 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 49/87) и член 5 точка 
10 од Општествениот договор за позабрзан развој 
на определените подрачја во ридско-планинските 
реони и граничниот појас во СР Македонија за пе-
риодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 24/86), Координациониот одбор, на седни-
цата одржана на 19 мај 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОРИСТЕЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА-
ТА ЗЛ СОЗДАВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ И 
ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО ПОГРАНИЧНИТЕ 
И ВО КОМПАКТНО ЗАОСТАНАТИТЕ РИДСКО ПЛА-
НИНСКИ НАСЕЛБИ ВО ПОРАЗВИЕНИТЕ ОПШТИ-

НИ ВО РЕПУБЛИКАТА ЗА 1Ѕ88 ГОДИНА 
Член 1 

Дел од средствата на Републичкиот буџет за 1988 
година во висина од 200,0 мил. динари определени 
за учество во создавањето на стопанска и друга ин-
фраструктура во пограничните и компактно заоста-
натите ридско-планински населби во поразвиените 
општини на Републиката определени во член 5 точ-
ка 2 од Општествениот договор за позабрзан развој 
на определените подрачја во ридскочпланинските рео-
ни и граничниот појас зо СРМ за периодот од 1986 
до 1990 година ќе се определуваат и користат на 
начин и според условите определени во оваа одлука. 

Член 2 
Со средствата од претходниот член ќе се потпо-

мага уредувањето на градежното земјиште (изград-
ба на пристапни сообраќајници, довод на електрич-
на енергија, обезбедување на вода) при подигањето 
на стопански капацитети на локациите каде не се 
обезбедени потребните инфраструктурни услови како 
и за изградба на локални патишта, изградба на учи-
лишен простор за основно образование, изградба на 
амбулантно поликлинички објекти, за ПТТ врски во 
селските населби и за објекти за физичка култура. 

Член 3 
Корисници на средствата од член 1 од оваа 

одлука можат да бидат организациите на здружен 
труд, самоуправните интересни заедници, собрани-
јата на општините и другите правни лица преку кои 
се реализираат инфраструктурните зафати. 

Средствата од оваа одлука ќе можат да се ко-
ристат само како учество односно со ангажирање и 
на средства од месното население, Собранијата на 
општините и други извори. 

Член 4 
Средствата за создавање на инфраструктурни ус-

лови, Координациониот одбор за спроведување на 
Општествениот договор за побрз развој на опреде-
лените ридско-планински подрачја и граничниот 
појас и тоа врз документација и образложени бара-
ња ја донесува оваа Одлука а учество на овие сред 
ства во пресметковната вредност може да изнесуваат 
до 60%. 

Член 5 

Со примена на определбите од член 1 и 2, рас* 
положивите средства во висина од 200,0 мил. динари 
се распределуваат на следните корисници: 

— мил. динари 

1. РО „Партизанка" — Делчево при-
стапен пат, довод на ел. енергија, 

. довод на технолошка вода и из-
градба на канализација во е. 
Б'ирче 30,0 

2. РО „Сирма" — Прилеп 
— изградба на стопанска инфра-

структура во изведба на ис-
тражно-експлоатационен коп 
при експлоатација на оникс од 
рудник „Галица II" во локали-
тетот Бешиште, Мариово 25,0 

3. Занаетчиска услужна задруга , 
„Стил" е. Ново Село, Струмица 
— изградба на пристапен пат во 

должина од 1 км., довод на 
технолошка вода за производ-
ство и довод на квалитетна 
електрична енергија 15,0 

4. 33 „Ѓорѓи Митров" — Миравци, 
Гевгелија пристапен пат за из-
градба на акумулација на р. Ка-
лица за наводнување на 200 ха 
површина 20,0 
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5. ООЗТ „11-ти Октомври" е. Гнео-
тино, Марково — Битола 

— обезбедување на вода за ов-
чарска фарма во е. Гнилеж 5,0 

6. ЗС „Градинар" — Охрид 
— изградба на пристапен пат и 

на друга инфраструктура за 
одводнување на Белчишко бла-
то и преведување на 200 ха 
земјиште . под култура во е. 
Белчиште, Дебарца — Охрид 

еко 20,0 
7. Општинска самоуправна интересна 

заедница за патишта и комунал-
ни дејности, Куманово 
— изградба на патен правец е. 

Цвиланце — е. Бајловце, во 
должина од 4 км. 20,0 

8. Собрание на општина Прилеп 
— изградба на патен правец е. 

Дуње — е. Пештани — Мариово 12,5 

9. Собрание на општина Кавадарци 
— патен правец меѓу селата Мре-

жичко и Мајден (решавање на 
клизиште и мост на Рожденска 
Река) 10,0 

10. Општински одбор на месни за-
едници — Битола 
— доведување на вода за пиење 

и изградба на водовод во е. 
Град ситница, е. Будимирци и 
е. Груниште, е. Зовиќ и е. Ста-, 
равина, Битолско 15,0 

11. Собрание на општина Гевгелија 
— доведување на вода за пиење 

и изградба на водовод во е. 
Селемли (натамошна изградба) 5,0 

12. Собрание на општина Кочани 
— изградба на доводен цевовод и 

резервоар за водоснабдување 
во е. Цера — Кочанско 5,0 

13. Собрание на општина Охрид, за 
Месната заедница — е. Оздолени 
Дебарца, Охрид 
— изградба на водовод во е. Оз-

долени, Дебарца 12,5 

14. Собрание на општина Охрид. Ме-
сна заедница е. Слатино 
— довод на вода за пиење и из-* 

градба на водовод во е. Сла-
тино (натамошна изградба) 5,0 

Член 6 

Користењето на средствата според оваа одлука 
ќе се врши преку основните банки на Стопанска бан-
ка — здружена банка, Скопје. 

Овластената банка Стопанска банка — здружена 
банка Скопје, преку која се остваруваат и користат 
средствата на Републичкиот фонд ќе ги врши фи-
нансиските работи и ќе се грижи за наменската 
употреба на средствата и за тоа ќе го известува 
Републичкиот фонд. 

Ако средствата се користат не наменски односно 
не се во согласност со оваа Одлука и не се обезбе' 
дува учество од другите извори, Стопанска банка — 
здружена банка Скопје преку основните банки во 
системот ќе го следи наменското користење на сред-
ствата и ќе го извести Републичкиот фонд за пре-
земање на соодветни мерки. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
! 

Претседател 
на Координациониот одбор, 

ген. пошол. Миле Арнаутовски, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О П Ш Т И Н С К И СУД в о ОХРИД 

Пред Општинскиот суд во Охрид се води пос-

тапка за утврдување на раскин на договор, по туж-

бата на ГРО „Трудбеник" од Охрид, против Илија 

и Верка Ефтимова од Скопје, ул. „Христо Смирнен-

ски" бр. 41. Вредност на спорот 50.100 динари. На 

тужените им се поставува привремениот застапник, 

лицето Тане Николоски, адвокат од Охрид, ул. „Гоце 

Делчев" бр. 90. 

Привремениот застапник ќе ги застапува туже-

ните со сите права на законски застапник, се додека 

тужените или нивниот полномошник не се појави 

пред судот или додека органот за старателство го 

извести судот дека на тужените им поставил стара-

тел. 

Од Општинскиот суд во Охрид, П. бр. 937/86. 

О П Ш Т И Н С К И СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 

предлог на предлагачот Нуредини Сервет од е. Д. 

Палчиште, за докажување на смртта на лицето Ну-

редини Изаир од е. Д. Палчиште. 

Се повикува лицето Нуредини Изаир, од е. Д. 

Палчиште, или секој кој знае за неговиот живот да 

се јави во рок од 15 дена од објавувањето на огла-

сот во „Службен весник на СРМ" во Општинскиот 

суд во Тетово. 

Доколку во тој рок не се јави никој, судот ќе ја 

утврди смртта на лицето Нуредини Изаир од е. Д. 

Палчиште, преку привремен старател. 

Од Општинскиот суд , во Тетово, Р. бр. 24/88. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по 

предлог на предлагачот Шерифи Азби од е. Калник, 

за докажување на смртта на лицето Етеми Ибраим 

од е. Г. Палчиште. 

Се повикува лицето Етеми Ибраим од е. Г. Пал 

чиште^ или секој кој знае за нејзиниот живот да се 

јави во рок од 15 дена, од објавувањето на огласот 

во „Службен весник на СРМ" во Општинскиот суд 

во Тетово. 

Доколку во тој рок не се јави никој, судот ќе ја 

утврди смртта на лицето Етеми Ибраим од е. Г. Пал 

чиште, преку привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 137/88. 

О П Ш Т И Н С К И СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 

Општинскиот суд во Крива Паланка, го повикува 

лицето Станојко Димитровски, роден 7. VIII. 1920 

година во е. Станци, од. родители Ката и Коце Ди-

митровски. да се јави во рок од 15 дена од денот 

на објавувањето на огласот во „Службен весник на 

СРМ" во овој суд. 

Истовремено, судот ги повикува сите лица кои 

знаат за неговиот живот да му соопштат на овој 

суд. Доколку лицето не се јави на огласот по исте-

кот на рокот од 15 дена, судот ќе утврди дека истото 

е умрено. 

Од Општинскиот суд во Крива Паланка, Впп. 

бр. 17/88. (НО) 
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Врз основа на чл. 79 од Законот за изградба на 

инвестициони објекти („Службен бесник на СВМ" бр. 

15/83) и чл. 23 и 24 од Правилникот за начинот и 

постапката за отстапување на изградба на инвести-

циони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 22/84), 

РО РЕК „Битола" — Суводол — Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување на ископ на инвес-

тициона раскривка за изградба на рудникот „Су-

водол" — II фаза-

I. Предмет на понудата е ископ, утовар, тран-

спорт и одлагање на депонија со планирање, на тре-

та категорија земја до 15 м длабина. 

I. Количината на инвестиционата раскривка изне-

сува вкупно 1.316.000 ш 3 ц. м. 

II. Услови: 

Пеколот ќе се отстапи на поволни и подобни 

понудувачи. 
III. Место: 

Исконот ќе се врши во рудникот „Суводол" — 

Суводол — Битола. 

IV. Цена. 

Понудата треба да содржи единична цена по 

т 3 ц. м. за следниве транспортни растојанија: 

— на растојание до 500 м' 

— на растојание од 501 м' — 750 м' 
— на растојание од 751 м' — 1000 м' 
— на растојание од 1001 м' — 1500 м' 

— на растојание од 1501 м' — 2000 м' 
— на растојание од 2001 м' — 2500 м' 

— на растојание од 2501 м' — 3000 м' 

— на растојание од 3001 м' — 3500 м' 

\ 

V . РОКОВИ: 
Рокот на завршување на овој обем на работа е 

31. X. 1988 година почнувајќи од 1. VII. 1988 година. 

РОКОТ за поднесување на пријави за подобност и 

понуда е 1.0 дена од објавувањето ца конкурсот во 

„Службен весник на СРМ". 

Пријавата за подобност треба да содржи: 

— .назив и точна адреса, 

— доказ за регистрација, * Ј 

—- референтна листа за изведени слични објекти, 

— извод од завршна сметка за 1987 година, и 

I тромесечје 1988 година, • • 

— расположливи сопствени капацитети на работ-

на снага и механизација, како и месечна динамика 

на ископ, 

— начин на пресметка на дополнителни и ,не 

предвидени работи, 

— начин на пресметка на измена на цена (клиз-

на скала со опис), 

— калкулација на чинење на ангажирана ме-
ханизација од час ефективна работа, 

— изјава дека ги прифаќа условите на инвести-
торот во техничката документација за ископ на ин-
вестиционата раскривка. 

Пријавата за подобност и понудата се поднесу-
ваат до инвеститорот за комисијата *во одвоени и за-
печатени обвивки со назнака: Пријава за подоб-
ност" и „Понуда" со назнака за инвестициона рас-
кривка. 

Отворањето на пријавите и понудите ќе се из-
врши КОМИСИСКИ по петтиот ден од истекот на кон-
курсот, во просториите на инвеститорот, за што 
понудувачите ќе бидат дополнително известени. 

Ископот на инвестиционата ра&сривка • ќе биде 

отстапен на поволни и подобни понудувачи. 

Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе 
Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на 
конкурсот, а во рок од 5 дена по извршената подоб-
ност ќе се изврши избор на .најповолни понудувачи. 

- Врз основа ^а член 91 од Законот за редовните 

суда т („Службен весник на СРМ" бр. 17/79) и член 

27 од Законот за судовите за прекршоци („Службен 

весник на СРМ" бр. 6/85), Комисијата за избори и 

именувања на Собранието на Општина Гостивар 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на: 

1. еден судија во Општинскиот суд во Гостивар, 

2. претседател на Општинскиот суд за прекршо-

ци во Гостивар. 

Кандидатите по точката 1 треба да ги исполну-

ваат условите предвидени во член 91 од Законот за 

редовните судови. 

Кандидатите по точката 2 треба да ги исполну-

ваат условите предвидени во член 25 од Законот за 

судовите за прекршоци. 

Пријавите со потребните документи се поднесу-

ваат до Собранието на општината Гостивар —. Коми-

сија за избори и именувања, во рок од 15 дена од 

денот на објавувањетомво весникот^„Н. Македонија". СОДРЖИНА 

359. Одлука за утврдување на . стапките по кои 1 

обврзниците го плаќаат задолжителниот 

заем за Републичкиот фонд за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански 
недоволно развиените краишта во перио-
дот од 1986 до 1990 година, ВО 1988 г. ' 481 

360. Одлука за проверување на системот за 
тревожење — — — — — 451 

361. Одлука за износот на дневницата на де-
легатите на Собранието на СРМ и на 
функционерите што ги избира и именува 
Собранието на СР Македонија —- — — 482 

362. Одлука за износот на месечниот надо-
месток на трошоците за вршење на деле-
гатската функција — — — — — — 482 

363. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците поради одвоен живот од семеј-
ството на функционерите што ги избира 

и именува Собранието на СР Македонија 482 
364. Наредба за пропишување на потсметки, 

уплатни сметки\ како и за утврдување на 
збирни стапки за уплатување на придоне-

/ сите од личниот доход на работниците и 

од доходот — — — — — 4,82 
365. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 210/87 од 23 март 1988 година — 486 
366. Одлука .на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 233/87 ОД 23 март 1988 година.-— 487 
367. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 26/88 од 31 март 1988' година — 487 
368. Одлука на Уставниот суд на ^Македонија, 

У. бр. 154/87 од 23 март 1988 година — 489 
369. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 126/87 ОД 30 март 1988 година — 489 
370. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 217/87 од 30 март 1988 година — 490 
371. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 12/88 од 30 март 1988 година — 490 
372. Одлука на^ Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 223/86 ОД 13 април 1988 година — 491 
373 Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр. 99/85 ОД 30 март 1988 година — 491 
374. Одлука на Уставниот суд -на Македонија, 

У. бр. 115/87 ОД 6 април 1988 година — 492 
375. Одлука на Уставниот .суд на Македонија, 

У. бр. 116/87 ОД 13 април 1988 година — 493 
376. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 

У. бр: 229/87 од 6 април 1988 година — 493 
377. Одлука за користење и распределба на 

средствата за создавање на инфраструк-
турни и други услови за развој во погра-
ничните и во компактно заостанатите 
ридско-нланински населби во поразвиени-

' те општини во Републиката за 1988 година 494 
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