
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 28 септември 1985 
С к о п ј е 

Број 30 Год. XLI 

Претплатата за 1985 година изне-
сува 2.000 динари. Овој број чини 60 
дин. Жиро сметко 40100-603-12498 

4 5 8 . 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Зако-
нот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 16 септември 1985 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободува од извршување на изречената каз-

на затвор во траење од 20 дена осуденото лице. 
1 Макоски Ристо Перо од с. Вевчани. 

II 
Се ослободуваат од натамошно извршување на 

изречената казна затвор осудените лица: 
1. Николов Здравко Ацо од Радовиш, 
2. Кузмановски Боривоје Трајан од Скопје, 
3. Ферат Азем Деливер од Скопје, 
4. Нуредини Асин Исмаил од с. Долно Свиларе, 
5. Куновски Васе Тихомир од Скопје, 
6. Малинов Шпиро Васе од с. Дабила, 
7. Величковски Драгутин Чедомир од с. Лопате. 

Ш 
Се ослободува од извршување на изречената па-

рична казна во износ од 20.000,00 динари осудениот: 
1. Јовановски Стојмир Чедомир од Скопје. 

IV 
Му се услови на 1 година извршувањето на изре-

чената казна затвор на осуденото лице: 
1. Стефановски Ристе Драган од Прилеп, во 

траење од 4 месеци. 
V 

Им се услови на 2 години извршувањето на 
изречената казна затвор на осудените лица: 

1. Карпузов Илија Кирил од Македонска Каме-
ница, во траење од 1 година, 

2. Колева Добре Ката од Штип, во траење од 3 
месеци, 

3. Костадинов Саво Лазар од с. Петрово, во трае-
ње од 3 месеци; 

4. Ризов Вангел Петар од с. Пирово, во траење 
од 3 месеци, 

5. Миличевиќ Радован Владимир од с. Прелез, 
во траење од 5 месеци, 

6. Демири Шефкат Екрем од Скопје, во траење 
од 8 месеци. 

VI 
Делумно се ослободува од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осуденото лице: 
1. Ангелевски Благоја Крсте од Штип, во траење 

од 2 месеца, 
2. Николовски Илија Марјан од Прилеп во тра-

ење од 1 година. 
VII 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне- . 
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-685 ' 
16 септември 1985 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Ванчо Апостолски, с. р. 

4 5 9 . 

Врз основа на членот 3, 15 и 16 од Законот за 
републичките совети („Службен весник на СРМ" бр. 
27/75) и член 69 од Деловникот на Претседател-
ството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седни-
цата одржана на 9 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СОСТАВОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВ!Т ЗА 
ЗАШТИТА НА ПОРЕДОКОТ УТВРДЕН СО УСТАВОТ 

I 
Во Одлуката за утврдување составот на Репуб-

личкиот совет за заштита на поредокот утврден со 
Уставот („Службен весник на СРМ" бр. 26/82) во де-
лот II, став 2 и делот V став 2 се вршат следните 
измени: 

1. Се разрешуваат досегашните членови на Ре-
публичкиот совет за заштита на поредокот утврден 
со Уставот: 

— Благој Попов, по лично барање, 
— ген. полковник Тошо Атанасовски, поради оде-

ње во пензија. 
2. За член на Републичкиот совет за заштита на 

поредокот утврден со Уставот се именува: 
— ген. мајорот Стојан Аспровски, командант на 

територијалната одбрана на СРМ. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-679 
12 септември 1985 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Банчо Апостолски, с. р. 

4 6 0 . 

Врз основа на член 86 од Законот за општона-
родна одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 26/84) 
и членовите бб и 67 од Деловникот на Претседател-
ството на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 32/82), 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 септември 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОД-
НА ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

И ЗА НИВНОТО ИМЕНУВАЊЕ 

I 
Во Одлуката за утврдување бројот на членовите 

на Советот за народна одбрана на Претседателството 
на СРМ и за нивното именување („Службен весник на 
СРМ" бр. 11/85), во членот 3, став 2 се вршат след-
ните измени: 

1. Се разрешуваат досегашните членови на Со-
ветот за народна одбрана на Претседателството на 
СРМ: 

— Иван Зеленковски, поради одење во пензија, 
— Свето Митровски, поради одење во пензија, 
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— Илија Бориќ, поради заминување на нова 
должност, 

— Стојан Аспровски, поради заминување на нова 
должност. 

2. За нови членови на Советот за народна од-
брана на Претседателството на СРМ се именуваат: 

— Зоран Костовски, заменик на републичкиот 
секретар за народна одбрана, 

— Киро Коштанов, потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи, 

— ген. мајор Миле Ружиновски, началник на 
Штабот на Скопската армиска област, 

— полковник Боце Перески, началник на Репуб-
личкиот штаб за територијална одбрана. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

Бр. 03-680 
12 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

4 6 1 . 

Врз основа на член 55 од Деловникот на Претсе-
дателството на Социјалистичка Република Македони-
ја, а во врска со одредбите на точка 6 од Опште-
ствениот договор за заедничките основи и мерила за 
утврдување на личните доходи и на другите примања 
и надоместоци на функционерите во републичките 
органи и органите на општествено-политичките ор-
ганизации во Републиката („Службен весник на СРМ" 
бр. 20 од 15 јуни 1985 година), Претседателството на 
Социјалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 9 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И 
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХО-
ДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ НА 

ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со оваа одлука се уредуваат основите и мери-
лата за стекнување и распределба на средствата за 
лични доходи и другите примања и надоместоци на 
претседателот, членовите и секретарот на Претседа-
телството на Социјалистичка Република Македонија 
\во натамошниот текст: функционери на Претседа-
телството), во согласност со заедничките основи и 
мерила утврдени со Општествениот договор за заед-
ничките основи и мерила за утврдување на личните 
доходи и на другите примања и надоместоци на 
функционерите во републичките органи и органите 
на општествено-политичките организации во Репуб-
ликата (во натамошниот текст - Општествениот до-
говор). 

И. ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧЕН ДОХОД 

2. Средствата за лични доходи на функционери-
те на Претседателството се обезбедуваат со Репуб-
личкиот буџет, а врз основа на основите и мерилата 
утврдени со оваа одлука и во согласност со заеднич-
ките основи и мерила утврдени со Општествениот 
договор. 

3. Вкупниот износ на средствата за^ лични дохо-
ди на функционерите на Претседателството се обез-
бедува во зависност ОД: 

— оценката за вредноста на работите и задачи-
те што се содржина на функцијата; 

— оценката за вкупниот придонес што функцио-
нерот на Претседателството, со својот тековен и ми-

нат труд, го дава за остварувањето на функциите на 
Претседателството и постигнатите заеднички резул-
тати во развојот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и на општеството во целина; и 

— програмата за работа на Претседателството 
4. Вредноста на работите и задачите што ја со-

чинуваат содржината на функцијата се утврдува во 
зависност ОД: 

— општествено-политичкото значење на работи-
те и задачите, 

— сложеноста и обемот на работите и задачи-
те; и 

— општествената одговорност за вршење на ра 
ботите и задачите. 

Вредноста на работите и задачите што се содр-
жина на функцијата се изразува во бодови. 

5. При вреднувањето на општествено-политичко-
то значење на работите и задачите што се содржина 
на функцијата се земаат предвид: 

— карактерот и значењето на работите и зада-
чите во зависнот од тоа дали со нивното вршење 
предимно се учествува во утврдувањето на полити-
ката или во нејзиното извршување; и 

— општествено-политичкото искуство и стручни-
те знаења и способности потребни за вршење на ра-
ботите и задачите. 

6. Вреднувањето на сложеноста и обемот на ра-
ботите и задачите што се содржина на функцијата' 
се врши според: 

— видот на работите и задачите; и 
— обемот и интензитетот на работите и зада 

чите. 
7. При вреднувањето на општествената одговор-

ност за вршење на работите и задачите што се содр-
жина на функцијата се земаат предвид: 

— личната и колективната одговорност; и 
— степенот на самостојноста во, вршењето на ра-

ботите и задачите. 
8. Вредноста на бодот ја утврдува Комисијата 

за следење на остварувањето на Општествениот дого-
вор, на начин и во постапка утврдени со тој договор. 

III. ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
ШТО ЈА СОЧИНУВААТ СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛ-

НИТЕ ФУНКЦИИ ВО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СРМ 

9. Општествено-политичкото значење, сложеноста 
и обемот на работите и задачите што ја сочинуваат 
содржината на функциите во Претседателството на 
СРМ и одговорноста за нивното извршување произ-
легуваат од уставните права и должности на Прет' 
седателството. Деловникот и другите акти на Прет-
седателството. 

10. Работите и задачите што ја сочинуваат содр-
жината на функциите на Претседателството имаат 
посебно општествено-политичко значење, бидејќи 
предимно се однесуваат на утврдување на политика-
та во одделни области и се бара големо општестве-
но-политичко искуство и стручни познавања и спо-
собности за нивното вршење. 

Бројот на бодовите по овој основ може да изне-
сува до 30% од вкупниот број на бодови. 

11. Работите и задачите што се содржина на 
функциите на Претседателството по својот вид и ка-' 
рактер се сложени и обемни. 

Бројот на бодовите по овој основ може да изне-
сува до 40% од вкупниот број на бодови. 

12. Во извршувањето на работите и задачите 
што се содржина на функциите на Претседателство-
то се бара висок степен на општествена одговорност, 
како лична, така и колективна. 

Бројот на бодовите по овој основ може да изне 
сува до 30% од вкупниот број на бодовите. 

13. Во извршувањето на надлежностите на Прет 
седателството, функционерите на Претседателството 
ги обавуваат следните работи и задачи: 

1) Претседателот на Претседателството врши ра 
боти и задачи определени со Уставот и Деловникот 
на Претседателството. 4 
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/ З а функција претседател на Претседателството 
се утврдуваат вкупно до 4.500 бода, од кои: 

— за општествено-политичкото значење на функ-
цијата 30% од вкупниот број на бодови, 

- г за сложеност и обем на работите и зада-
чите 40% од вкупниот број на бодови, 

— за општествена одговорност за вршење на ра-
ботите и задачите 30% од вкупниот број на бодови. 

2. Членовите на Претседателството вршат рабо-
ти и задачи определени со Уставот, Деловникот и 
другите акти на Претседателството. 

За функцијата член на Претседателството се ут 
врдуваат вкупно до 4.500 бода, од кои: 

— за општествено-политичкото значење на функ 
цијата 30% од вкупниот број на бодови. 

— за сложеност и обем на работите и задачите 
40% од вкупниот број на бодови, 

— за општествена одговорност за вршење на ра 
ботите и задачите 30% од вкупниот број на бодови. 

3. Секретарот на Претседателството врши работи 
к задачи определени со Деловникот и Одлуката на 
Претседателството за организацијата и делокругот на 
Службата на Претседателството. 

За функцијата секретар на Претседателството се 
утврдуваат вкупно до 3.700 бода, од кои: 

— за,општествено-политичкото значење на функ-
цијата 30% од вкупниот број на бодовите, 

— за сложеност и обем на работите и задачите 
40% од вкупниот број на бодовите, 

— за општествена одговорност за вршење на ра-
ботите и задачите 30% од вкупниот број на бодови. 

IV РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ 

14. Личниот доход на функционерот се утврдува 
врз основа на неговиот придонес што го дава со сво-
јот тековен и минат труд. 

Делот на личниот доход врз основа на тековниот 
труд се утврдува во зависност од мерилата и крите-
риумите утврдени со оваа одлука и од придонесот 
на функционерот во извршувањето на работите и за-
дачите утврдени со Програмата за работа на Прет-
седателството. 

15. Делот од личниот доход што функционерот 
го остварува по основ на тековниот труд во завис-
ност на неговиот поединечен придонес се утврдува 
соодветно на неговиот придонес, и остварените ре-
зултати во извршувањето на програмата за работа и 
на функциите на Претседателството, од постигнатите 
резултати во извршувањето на работите и задачите 
на/функционерот, како и од постигнатите резултати 
од работата на Претседателството ва целина. 
/ 16. Делот на личниот доход врз основа на мина-
тиот труд се утврдува така што личниот доход оства-
рен врз основа на тековен труд се зголемува за 
0,5%) за секоја навршена година на работен стаж 
што се признава за пензија, но најмногу до 20'%. 

На жена функционер на Претседателството која 
има над 25 години работен стаж, процентот од прет-
ходниот став и се зголемува за уште 0,25% но така 
што вкупниот процент може да изнесува најмногу 
до .20'%. 

17. Вкупниот придонес на функционерот во извр-
шувањето на работите и задачите се оценува врз 
основа на годишниот извештај за работа на Претсе-
дателството 

Доколку Претседателството позитивно ја оцени 
работата може да се утврди конечната вредност на 
бодот за минатата година во рамките на планирани-
те средства и може да се врши распределба на из-
двоените средства од 5'% за оваа намена. 

Оценувањето на работата на Претседателството 
и на поединечниот придонес на функционерот се 
врши по правило еднаш годишно и тоа најдоцна до 
крајот на месец март за претходната година. 

Функционерот има право на учество во распре-
делба на средствата за лични доходи по основ на те-
ковниот труд при конечното утврдување на неговиот 
личен доход за изминатата година за посебен при-

донес во извршување на функциите и задачите на 
Претседателството. 

18. Аконтационата вредност на бодот за тековна-
та година ќе се исплатува во висина на вредноста 
на бодот која важела за месец декември во претход-
ната година. 

19. До 31 март во годината се утврдува аконта-
циската вредност на бодот за тековната година на 
начин утврден со Општествениот договор и со оваа 
одлука 

20. Конечната вредност на бодот за изминатата 
година се утврдува со донесување на завршната смет-
ка и истата може да се утврди до висината на оства-
рениот просечен личен доход на работниците во 
стопанството, но така што односот на највисокиот 
личен доход по основ на тековен труд на функцио-
нер на Претседателството од прва група на функции 
не може да биде повисок од 4,5 пати од износот на 
просечниот личен доход на работниците во стопан-
ството остварен во претходната година. 

V. ДРУГИ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

1 ѕ 
21. Функционерот на Претседателството има пра-

во на следните и други примања и надоместоци: 
I) Дневници за службено патување во земјата во 

износ до 12% од просечно остварениот месечен ли-
чен доход на вработените во стопанството на СРМ 
од претходната година, а во случај на признавање-
то на трошоците за ноќевање вкупно до 15%. 

Дневниците за службено патување во странство 
се определуваат со закон или со одлука на надлеж-
ниот орган на општествено-политичката заедница врз 
основа на закон. 

2. Надоместок на трошоците за користење на 
сопствено возило за службени потреби во износ до 
15% од продажната цена за еден литар бензин. 

3) Надоместокот за одвоен живот од семејството 
во износ до 80% од просечниот личен доход на ра-
ботниците остварен во стопанството во претходната 
година на подрачјето на град Скопје, но не повеќе 
од просечниот личен доход на работниците во сто-
панството во Републиката. 

4) Надоместок за селидбени трошоци од место-
то на живеење до местото каде се обавува функција-
та, а по престанување на функцијата до местото на 
преселувањето, вклучувајќи ги трошоците за превоз 
на функционерот и на членовите на- неговото семеј-
ство, според вистинските трошоци, врз основа на до-
кументацијата за исплатените селидбени, односно тро-
шоци на превозот. 

5) Надоместок за користење на годишен одмор 
во висина до 60% од остварениот личен доход на ра-
ботниците во стопанството на СР Македонија во прет-
ходната година. 

6) Надоместок на трошоците за превоз во град-
ски сообраќај до работното место и обратно — под 
услови и во износ утврдени за работниците во Работ-
ната заедница на Службата на Претседателството. 

7) Надоместок на трошоците за општествена ис-
храна — под услови и во износ утврдени за работ-
ниците во работната заедница на Службата на Прет-
седателството. 

8) Отпремнина при одењето во пензија во висина 
од три просечни лични доходи за функционерот ост-
варени во претходното полугодие. 

9) Надоместок на трошоците за превоз заради 
посета на семејството од кое функционерот живее 
одвоено — до четири патувања месечно, со поднесу-
вање на сметка за трошоците на превозот. 

10) Надоместок на трошоците во случај на смрт 
на функционерот — во висина на два последни ме-
сечни лични доходи на функционерот кој починал. 

II) Надоместок на личниот доход за вре;ме на 
првите 30 дена на привремена спреченост за работа 
(боледување) — во износ од 90% од просечниот ли-
чен доход на функционерот остварен во претходни-
те три месеци. 
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Висината на надоместоците од потточките 1, 2, 3 
и 5 на оваа точка ја предлага Комисијата на Претсе-
дателството за организационо-кадровски прашања и ќе 
се усогласува во Комисијата за следење на оствару-
вањето на Општествениот договор. 

22. На функционерот во Претседателството може 
да му се исплатуваат и други надоместоци (помош во 
случај на подолга и.потешка болест на функционе-
рот или потешка болест или смрт на член на него-
вото потесно семејство кој не остварувал личен до-
ход, пензија или други примања; во случај на еле-
ментарни непогоди или пожари што предизвикале 
штета на имотот на функционерот и неговото семеј-
ство, право на колективно осигурување со средствата 
на Претседателството и други), под услови утврдени 
за работниците во Работната заедница на Службата 
на Претседателството. 

23. Другите примања и надоместоци на опреде-
лени материјални трошоци утврдени со Општестве-
ниот договор и со оваа одлука функционерот ги 
остварува за време на вршењето на работите и зада-
чите во Претседателството, а по престанувањето на 
функцијата — во случаите и под условите утврдени 
со општ акт на Претседателството. 

VI. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО ВО ГРУПИ НА ФУНКЦИИ И 
УТВРДУВАЊЕ НА ГОРНИОТ ИЗНОС НА БОДОВИ 

24. Согласно на вреднувањето на работите и за-
дачите со оваа одлука, а по извршено усогласување 
во Комисијата за следење на остварувањето на Оп-
штествениот договор, функционерите на Претседа-
телството се распоредуваат во следните групи на 
функции: 

Во прва група на функции се: 
— претседателот на Претседателството, 
— членови на Претседателството. 
Во трета група на функции: 
— секретарот на Претседателството. 
25. Горниот износ на бодови по функции изне-

сува и тоа: 
За првата група на функции: 

— претседател на Претседателството 
до 4.500 бода 

— член на Претседателството до 4.500 бода 

За третата група на функции: 

— секретар на Претседателството до 3.700 бода 

26. На функционер на Претседателството на кој 
според заедничките основи и мерила утврдени со Оп-
штествениот договор и со оваа одлука ќе му се утвр-
ди понизок личен доход го задржува правото на ли-
чен доход во висина што ја остварил во последниот 
месец пред примената на Општествениот договор и 
оваа одлука. 

Функционерот на Претседателството од став 1 од 
оваа точка и точка 30 од Општествениот договор 
има право на усогласување на личниот доход ако 
има навршено повеќе од 35 години пензиски стаж, 
за мажи, односно повеќе од 30 години пензиски стаж, 
за жени. 

Правото на личен доход од став 1 од оваа точка 
може да се остварува до истекот на тековниот ман-
дат, а најдоцна до 30 јуни 1986 година. 

27. Бројот на бодовите по одделните функции со 
посебна одлука го утврдува Претседателството на 
предлог на Комисијата за организационо-кадровски 
прашања. 

Поединечни решенија според Одлуката од прет 
ходниот став донесува Комисијата на Претседател-
ството за организационо-кадровски прашања. 

VII. ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА -

28. Поаѓајќи од заедничките основи и мерила 
утврдени со Општествениот договор и со оваа одлу-
ка, а во согласност со Законот на Советот на Репуб-
ликата, личните доходи и другите примања на чле-
новите на Советот на Републиката кои остваруваат 
личен доход во Претседателството се утврдува со по-
себна одлука на Претседателството. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

29. До донесувањето на посебниот општествен 
договор од точка 35 од Општествениот договор од-
редбите од оваа одлука што се однесуваат на делот 
на личниот доход врз основа на минат труд и на 
другите примања и надоместоци на определени ма-
теријални трошоци, од точките 16 и 21 соодветно 
ќе се применуваат на именуваните работници во 
Претседателството на СРМ. 

30. Со донесувањето на оваа одлука престанува 
важноста на Одлуката на Претседателството за лич-
ни доходи и надоместоци на претседателот и чле-
новите на Претседателството на СРМ, членовите на 
Советот на Републиката и на функционерите имену-
вани од Претседателството на СРМ, бр. 08.-406 од 
26. 04. 1978 година. ^ 

31. Оваа одлука влегува во сила од денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1985 го-
дина. 

32. Одлуката ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 08-690 
16 септември 1985 година 

СкопЈе 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

4 6 2 . 

Врз онова на член 96 став 3 од Законот за Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. .43/81), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

За виши советник во Извршниот совет на Со-
бранието на, СР Македонија се назначува Петар Чок-
ревски. помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за меѓународни односи. 

Бр. 17-1184/2 Претседател 
7 септември 1985 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, с. р. 

4 6 3 . 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
(ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИ-

КА, ИНДУСТРИЈА И ГРАДЕЖНИШТВО 

За советник на претседателот на Републичкиот 
комитет за енергетика, индустрија и градежништво 
се назначува Елена Капсарова-Данилоска,, шеф на 
отсекот за базна индустрија во Комитетот. 

Бр. 17-1454/1 Претседател 
7 септември 1985 година на Извршниот совет, 

Скопје Драгољуб Ставрев, с. р. 
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4 6 4 . 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Из-

вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/81), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
УРЕДОТ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста директор на Уредот 
за документација на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија Ванчо Андонов, поради заминува-
ње на друга должност. 

Бр. 17-1455/1 
7 септември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

4 6 5 . 

Врз основа на член 10 од Законот за обезбеду-
вање средства за поттикнување на извозот („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 24/85), републичкиот секре-
тар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВА-
ЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗ-

ВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Пресметувањето и уплатувањето на средствата за 

поттикнување на извозот на стоки и услуги се врши 
на начинот определен со Законот за обезбедување 
средства за поттикнување на извозот и со овој пра-
вилник. 4 

Член 2 
Средствата за поттикнување на извозот на стоки 

и услуги се пресметуваат и се уплатуваат според 
образецот „ДПИ" — кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

Член 3 
Во поглед на начинот на утврдување на привре-

мената и конечната пресметка на средствата за пот-
тикнување на извозот на стоки и услуги и на упла-
тувањето на тие средства се применуваат одредбите 
од Правилникот за начинот на пресметувањето, уп-
латувањето и отстапувањето на данокот од доход на 
организациите на здружен труд („Службен весник 
на СРМ" бр. 2/81, 5/81, 12/81, 31/81, 16/83 и 11/85). 

Член 4 
Доходот остварен со извоз на производи и услу-

ги се утврдува со примена на истиот процент иска-
жан во реден број 4 од образецот „ОД" - Прес-
метка за утврдување на данокот од доходот што 
им се отстапува на организациите на здружен труд. 

Член 5 
, Обврзникот за издвојувањето на средствата за 

поттикнување на извозот е должен, во роковите про-
пишани за доставување на периодичната пресметка 
односно на завршната сметка, да го достави и испол-
нетиот образец „ДПИ" во еден примерок до орга-
низационата единица на Службата на општественото 
книговодство кај која се води неговата жиро-сметка. 

Член 6 
Образецот „ДНИ" од член 2 на овој правилник 

ќе се приспособи за механографска обработка во 
Службата на општественото книговодство во СР Ма-
кедонија — Централа во Скопје. 

Во Службата на општественото книговодство во 
СР Македонија ќе се изврши збирна обработка на 
образецот „ДПИ" по области, гранки и вкупно на 
ниво на Републиката во рок од 60 дена по истекот 
на рокот пропишан за поднесување на завршната 
сметка до Службата на општественото книговодство. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јули 1985 година. 

Бр. 08-2098/1 Републички секретар за 
29 август 1985 година финансии, . 

Скопје Александар Андоновски, с. р. 

П Р Е С М Е Т К А 

на средствата за поттикнување на извозот на стоки и услуги на организациите на здружен труд за те-
риторијата на СР Македонија за периодот од 1 до 198 година 

Образец „ДПИ" 
(во динари со пари) 

Ѕ е л е м е н т и - ^ ^ 
за претходната за тековната 

година година 

прв слог втор слог трет слог 

I. ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА.^. ПОТТИКНУ-
ВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 
1 Основица за издвојување "на средствата за пот-

тикнување на извозот (реден број 16 од образе-
зот „ДДа — Пресметка на данокот од доход на 
организациите на здружен труд) 

2. Доход остварен со извоз на производи и услуги 
според учеството на извозот во вкупниот приход 
(реден број 1 од образецот „ДД" Х'% од реден 
број 4 од образецот „ОД") 

3. Основица за пресметување на средствата за пот-
тикнување на извозот (реден број 1 минус реден 
број 2) 

4. Пропишана стапка за издвојување на средства 
за поттикнување на извозот 
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И. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИК", 
НУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ 

5. Основица за издвојување на средствата за пот-
тикнување на извозот за еден месец (реден број 
3 поделен со бројот на месеците од последниот 
пресметковен период) 

6. Аконтација на издвоените средства за поттикну-
вање на извозот за месеците 198 
год. (реден број 5 х пропишаната стапка 100) 

7. Уплатена аконтација на издвоените средства за 
поттикнување на извозот за периодот 
198 год. 

( 
8. Износ на пресметани, издвоени средства за пот-

тикнување на извозот за периодот од до 
198 година (реден број 5 х пропишана 

стапка х бројот на месеците за кои е утврдена 
обврската за издвојување на средствата за пот-
тикнување на извозот) 

9. Разлика за помалку уплатени, издвоени средства 
за поттикнување на извозот за периодот од 
до 198 година (реден број 8 минус 
реден број 7) 

10. Разлика на повеќе уплатени издвоени средства 
за поттикнување на извозот за периодот од 
до 198 година (реден број 7 минус ре-
ден број 8) 

/ 

1И. НАЧИН ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОНЕЧНИОТ ИЗ-
НОС НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУ-
ВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА 

11. Износ на пресметаните, издвоени средства за 
поттикнување на извозот по ЗС за 198 го-
дина (реден број 3 х пропишаната стапка) 

12. Уплатена аконтација на издвоените средства за 
поттикнување на извозот по ЗС за 198 година 

13. Помалку уплатени издвоени средства за поттик-
нување на извозот по ЗС за 198 година 
(реден број 11 минус реден број 12) 

14. Повеќе уплатени издвоени средства за поттик-
нување на извозот по ЗС за 198 година 
(реден број 12 минус реден број 11) 

На 198 година Контролата ја извршиле: 

РАКОВОДИТЕЛ НА 1. 
СМЕТКОВОДСТВО, 

2. 

ДИРЕКТОР, 

4 6 6 , 

Врз основа на член 195 од Законот за државнат? 
управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
127 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот педа 
гошки совет, на ХХ-та седница, одржана на 24 јуни 
1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИК 

1. Се одобрува употребата на учебникот Елек-
троника за I I I степен на занимањата од електротех-
ничка струка со насоки — слаба струја и автома-
тика, од дипл. инж. Милутин Петковиќ. 

Учебникот се презема од СР Србија. Истиот е 
одобрен за употреба во средното насочено образова-
ние во СР Србија од Комисијата за електро техничка 
струка при Заедницата за насоченото образование на 
СР Србија, решение бр. 04-2-612-1480/6 од 6 јуни 
1979 година, а е издаден од Заводот за учебници 
и наставни средства во Белград, 1982 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" — Скопје и архивата на Републичкиот педа-
гошки совет. 

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

Бр. 03-64/1 Републички педагошки совет 
26 јуни 1985 година Претседател, 

Скопје проф. д-р Живко Мадевски, с. р. 



28 септември 1985 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 30 - Стр. 759 

467. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и 
член 162 од Законот за предучилишното и основното 
воспитание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на ХХ-та 
седница, одржана на 24 јуни 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА СЛИКОВНИЦА 

1. Се одобрува употребата на Сликовницата за II 
одделение за изучување на македонскиот јазик во 
училиштата со албански и турски наставен јазик 
со прирачник за наставниците, од Злата Јукиќ. 

Сликовницата се презема од САП Војводина. Ис-
тата е одобрена за употреба во основните училишта 
на САП Војводина од Просветниот совет на САП 
Војводина, решение бр. 61-76/83 од 25 март 1983 
година, а е издадена од Заводот за издавање на 
учебници во Нови Сад, 1984 година 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" — Скопје и архивата на Републичкиот педа-
I опши совет. 

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

Бр. 03-63/1 
26 јуни 1985 година 

Скопје Републички педагошки совет 
Претседател, 

проф. д-р Живко Мадевски, с. р 

4 6 8 . 

Врз основа на член 195 од Законот за држав-
ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на ХХ-та седница, одржана на 24 
јуни 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

СИСТЕМАТИКА НА ЖИВОТНИТЕ -
БИОТЕХНИЧКА СТРУКА 

1 Се одобрува употребата во средното насоче-
но образование на учебникот Систематика на живот-
ните — биотехничка струка од Шапкаров д-р Јонче, 
во издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" — Скопје, 1985 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр 03-71/1 
26 јуни 1985 година 

"Скопје Републички педагошки совет 
Претседател, 

проф. д-р Живко Мадевски, с р. 

4 6 9 . 

Врз основа на член 195 од Законот за државна-
та управа („Службен весник на СРМ" бр 45/80) и 
член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на ХХ-та седница, одржана на 24 
јуни 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ТЕХ-
НОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

ков д-р Љубомир, во издание на Работната органи-
зација за учебници „Просветно дело" — Скопје, 1985 
година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-69/1 
26 јуни 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Живко Мадевски, с. р. 

4 7 0 . 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на ХХ-та седница, одржана на 24 
јуни 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ АНА-

ТОМИЈА НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКОТ ЗА 
БИОТЕХНИЧКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Анатомија на животните 
и човекот за биотехничка струка од Александар Ди-
мовски, во издание на Работната организација за 
учебници „Просветно дело" — Скопје, 1985 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр 03-68/1 
26 јуни 1985 година 

Скопје 
Реп^б^тички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Живко Мадевски, с. р. 

4 7 1 . 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр 16/85), Републичкиот педа-
гошки совет, на ХХ-та седница, одржана на 24 јуни 
1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОС-

НОВИ НА РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Основи на рударство и 
металургија од дипл. инж. Виолета Грујевска и дипл. 
инж. Трајко Трајковски, во издание на' 'Работната 
организација за учебници „Просветно дело" —" Скоп-
је, 198(5 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет 

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

Бр. 03-67/1 
26 јуни 1985 година 

Скопје 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Технологија на млеко и 
млечни производи од Савчевска д-р Василка и Цвет-

Републички педагошки совет 
Претседател, 

проф. д-р Живко Мадевски,, с, р. 
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472. 
Врз основа на член 195 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
и член 123 од Законот, за насоченото образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот 
педагошки совет, на ХХ-та седница, одржана на 24 
јуни 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОС-

НОВИ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО И ГЕОДЕЗИЈА 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Основи на градежништво-
то и геодезија од Лилјана Дукетовска, Олгица Бота-
тиновска и Петар Шајноски, во издание на Работ-
ната организација за учебници „Просветно дело" -
Скопје, 1985 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

' Бр. 03-66/1 
26 јуни 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Живко Мадевски, с. р. 

473. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
158 од Законот за предучилишното и основното вос-
питание и образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на ХХ-та 
седница, одржана на 24 јуни 1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ГЕО-
МЕТРИЈА ЗА УЛ ОДДЕЛЕНИЕ СО ЗБИРКА ^ЗАДАЧИ 

1. Се одобрува употребата на учебникот Геоме-
трија за VII одделение со збирка задачи од Јово 
Стефановски, Душко Ачовски и Васил Василев, во 
издание на Работната организација за учебници 
„Просветно дело" - Скопје, 1985 година. 

2. Решението да се достави до Работната орга-
низација за учебници „Просветно дело" и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-65/1 
26 јуни 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Живко Мадевски, с. р. 

474. 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа - („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот педа-
гошки совет, на ХХ-та седница, одржана на 24 јуни 
1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ФИ-
ЗИКА ЗА Ш СТЕПЕН НА ЗАНИМАЊАТА ОД ФИ-
ЗИЧКО - ТЕХНИЧКО - МАТЕМАТИЧКО - ИН-

ФОРМАТИЧКА СТРУКА 

1. Се одобрува употребата во средното насоче-
но образование на учебникот Физика за III степен 
на занимањата од физичко-техничката и математич-
ко^информатичка струка од Кирил Чауитевски, Мир-

јана Кујунџиева и Македонка Фиданова, во издание 
на Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје, 1985 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-72/1 
26 јуни 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф д-р Живко Мадевски, с р. 

4 7 5 . 
Врз основа на член 195 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и член 
123 од Законот за насоченото образование („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/85), Републичкиот педа-
гошки совет, на ХХ-та седница, одржана на 24 јуни 
1985 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ 

ХЕМИЈА ЗА III КЛАС 

1. Се одобрува употребата во средното насочено 
образование на учебникот Хемија за III клас од То-
шев д-р Димче и Цветковиќ д-р Саво, во издание на 
Работната организација за учебници „Просветно де-
ло" - Скопје, 1985 година. 

2. Решението да се достави до РО „Просветно 
дело" и архивата на Републичкиот педагошки совет. 

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

Бр. 03-70/1 ^ 
26 јуни 1985 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
проф. д-р Живко Мадевски, с. р. 

4 7 6 . 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

2.0 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 18 
април 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
— Одлуката за основите и мерилата за уреду-

вање на личните доходи и другите примања на ра-
ботниците во стручната служба на Општинската 
конференција на Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Македонија во Битола, донесена од Претсе-
дателството на 29 декември 1977 година; 

— Одлуката за измени и дополнувања на Одлу-
ката за уредување на личните доходи и другите 
примања на работниците донесена од Претседател-
ството на Општинската конференција на седницата 
на 15 јули 1983 година; . -

— член 13 од Договорот за односите помеѓу 
работната заедница на стручната служба на Општин-
ската конференција на Сојузот на социјалистичката 
младина на Македонија во Битола како давател и 
Општинската конференција на Сојузот на социјалис-
тичката младина на Македонија како основач и ко-
рисник на услуги, склучен во месец декември 1977 
година; и 

— член 49 од Деловникот за работа на Претседа-
телството на Општинската конференција. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Општинската конференција на 
Сојузот на социјалистичката младина на Македонија 
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-во Битола на начин определен за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на актите 
-означени во точката 1 на оваа одлука, затоа - што 
утврди дека тие не се во согласност со член 32 став 
1 од Уставот на СР Македонија и член 4 од Зако-
нот за работни^односи. -

4. Во претходната постапка и на јавната распра-
ва, Судот утврди дека оспорените одлуки се донесе-
ни од Претседателството на Општинската конферен-
ција. Понатаму, Судот утврди дека во член 49 од 
,Деловникот за работа на Претседателството на Оп-
штинската конференција на Сојузот на социјалис-
тичката младина на Македонија е предвидено тоа да 
ги утврдува основите и мерилата за утврдување лич-
ните доходи и другите примања на работниците во 
стручната служба на таа конференција, која во СВО-
ЈОТ состав брои 5 члена. Исто така, во член 13 од 
Договорот за односите помеѓу Работната заедница 
на стручната служба и Општинската конференција 
е предвидено одлуките за распределбата на средства-
та за лични доходи и заедничка потрошувачка на 
работниците во работната заедница да ги донесува 
Претседателството на Конференцијата 

5. Согласно член 32 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија работниците во работните заедници што вр-
шат работи за општествено-политичките организации 
имаат право на средства за лична и заедничка по-
трошувачка во согласност со начелото на распредел-
ба според трудот и со општествено утврдените осно-
ви и мерила за распределба што важат за органи-
зациите на здружениот труд. Според став 2 на ис-
тиот член, меѓусебните права, обврски и одговор-
ности на работниците во овие работни заедници 
се уредуваат со самоуправна спогодба односно до-
говор, во согласност со закон 

Во член 408 став 2 од Законот за здружениот 
труд е предвидено неговите одредби да се пренесу-
ваат и на работните заедници на општествено-поли-
тичките организации ако со закон не е определено 
поинаку. Во член 4, пак, од Законот за работни 
односи во работната заедница во која работат до 10 
работници правата, обврските и одговорностите од 
работниот однос се уредуваат со договор помеѓу ра-
ботниците на таа работна заедница и организаци-
јата, односно заедницата за која работниците врша? 
работи, во согласност со овој закон. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка утврдувањето на основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи на работници-
те во работните заедници на општествено-политич-
ките организации е неотуѓиво право на работниците 
за кое тие, согласно член 463 став 2 од Законот за 
здружениот труд, одлучуваат со референдум, а само 
кога се во прашање работни заедници до 10 работ-
ници, правата, обврските и одговорностите од работ-
ниот однос работниците можат да ги уредат со дого-
вор. Имено, во конкретниот случај во Договорот за 
односите помеѓу работната заедница на стручната 
служба на Општинската конференција на социјалис-
тичкиот сојуз на младината на Македонија само е 
дадено овластување на Претседателството да донесу-
ва одлуки за распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка поради што Судот 
утврди дека оспорените одлуки, за распределба на 
личните доходи, член 13 од Договорот за односите 
помеѓу работната заедница на стручната служба и 
Општинската конференција, како и член 49 од Де-
ловникот за работа на Претседателството на Општин-
ската конференција на Сојузот на социјалистичката 
младина на Македонија во Битола, не се во соглас-
ност со означените уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 263/84 
18 април 1985 година „ 

Скопје 
Претседател 

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

4 7 7 . 

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 19 ју-
ни 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 13 од Правилникот за из-
менување и дополнување на Правилникот за распре-
делба на чистиот доход и средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка, донесен од работ-
ниците во Работната организација за основно вос-
питание и образование „Јоаким Крчовски" во Крива 
Паланка со референдум на 30 октомври 1984 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во работната организација за основно 
воспитание и образование „Јоаким Крчовски" во 
Крива Паланка на начин предвиден за" објавување 
на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 88/85 од 8 мај 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на актот оз-
начен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е 
поведена затоа што се постави прашањето за соглас-
носта на оспорената одредба од Правилникот со ус-
тавното начело за распределба според трудот. 

4. Судот на седницата утврди дека член 13 од 
оспорениот Правилник предвидува на вработените 
во Централното основно училиште „Јоаким Крчов-
ски" во Крива Паланка за последните пет години 
од работниот и пензискиот стаж (мажи над 35 годи-
ни, жени над 30 години), основицата на личниот до-
ход да им се зголеми за 5'% 

5. Согласно член 22 од Уставот на СР Македо-
нија и член 126 став 1 од Законот за здружениот 
труд, личниот доход на работникот се утврдува спо-
ред резултатите од неговиот труд и според неговиот 
личен лридонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација во согласност со начелото на распре-
делба според трудот. 

Со оглед на тоа што според оспорениот член 
13 од Правилникот се врши распределба на сред-
ствата за личен доход на начин што засилено се 
вреднува минатиот труд на работниците за послед-
ните пет години пред пензионирањето независно од 
вложениот труд и од постигнатите резултати, Судот 
утврди дека тој не е во согласност со уставното на-
чело на распределба според трудот. 

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

У. бр. 88/85 
19 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

478. 
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 19 јуни 
1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 39 и 84 став 3 од 
Правилникот за основите и мерилата за распореду-
вање на чистиот доход и за распределба на средства-
та за лични доходи и заедничка потрошувачка, до-
несен од работниците на Работната организација 
за производство и промет на технички гасови „Ле-
пенец" во Скопје во состав на Сложената организа-
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ција на здружен труд „Техногас" во Белград, со ре-
ферендум одржан на 20 јуни 1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација за производ-
ство и промет со технички гасови „Лепенец" во 
Скопје во состав на Сложената организација на здру-
жен труд „Техногас" во Белград, на начин предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 97/84 од 23 април 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на членовите 
39 и 84 став з од Правилникот означен во точката 
1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што 
оспорениот член 39 од Правилникот предвидува оце-
нувањето на резултатите од трудот да го врши ди-
ректорот, а не работничкиот совет или комисија ко-
ја што ТОЈ ќе ја определи додека пак член 84 став 
2 од Правилникот предвидува зголемување на лични-
от доход во зависност од тоа дали работникот се 
наоѓа одреден број години пред заминување во пен-
зија, без оглед на вложениот труд и постигнатите 
резултати. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 
39 од Правилникот работните задачи на раководи-
телот на службата — одделение — сектор — единица 
— работна организација претставуваат збир на цело-
купните работни задачи на службата — одделе-
ние — секторот — единицата и работната органи^ 
зација и оценка за успешноста на работењето дава 
директорот на работната организација. 

Согласно член 181 став 2 од Законот за здружен 
труд, за остварувањето на поединечните права, об-
врски и одговорности на работниците одлучува ра-
ботничкиот совет, кој за одлучување за остварува-
њето на тие права и обврски на работниците може 
да формира комисии. 

Со оглед на тоа што оценувањето на резултати-
те од трудот, според оспорениот член 39 од Правил-
никот, го врши директорот, а не работничкиот совет 
или комисијата што тој ќе ја определи во смисла на 
член 181 став 2 од Законот за здружениот труд, Су-
дот утврди дека овој член од Правилникот не е во 
согласност со означените законски одредби. 

Исто така, Судот утврди дека став 3 на член 
84 од Правилникот предвидува личниот доход на 
работниците со евидентиран и утврден работен стаж 
од 38 години за мажи и 33 години за жени односно 
во последните две години пред пензионирањето да 
може да им се зголеми во смисла што ќе се зголе-
ми стартниот основ на бодовите за 20%), 15% или 
10% во зависност од стартната вредност на бодот. 

Согласно со начелото на распределба според 
трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР Маке-
донија и во член 126 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд, на секој работник му припаѓа личен 
доход во зависност од резултатите на неговиот труд 
и неговиот личен придонес што со својот тековен 
и минат труд го дал во зголемувањето на доходот 
на основната организација. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба се 
зголемува личниот доход во зависност од тоа дали 
работникот се наоѓа одреден број години пред зами-
нување во пензија, а без оглед на вложениот труд и 
постигнатите резултати. Судот утврди дека оваа од-
редба од Правилникот не е во согласност со устав-
ното начело на распределба според трудот содржано 
во член 22 од Уставот на СР Македонија, и е во 
спротивност со член 126 став 1 од Законот за здру-
жениот труд. 

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

У. бр. 97/84 
19 јуни 1985 година 

Скопје 

4 7 9 . 
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 12 јуни 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и допол-
нување на Одлуката за комунални такси број 01-4600, 
донесена од Собранието на Општина Кавадарци на 
26 октомври 1984 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на Општина Кава-
дарци". 

3. Основната организација на здружен труд „За-
едничка малопродажба" во Скопје во состав на Ра-
ботната организација „Интекспромет", поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на Од-
луката за измена и дополнување на Одлуката за кому-
нални такси означена во точката 1 на оваа одлука. 
Според мислењето на предлагачот, оспорената Одлу-
ка е незаконита поради тоа што пропишува кому-
нална такса за истакната фирма за вршење на раз-
лична дејност во иста висина. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека спо-
ред член 1 од оспорената Одлука за истакнување 
на фирма односно назив на деловни простории на 
работни организации односно основни организации 
на здружен труд и други организации од областа 
на занаетчиството, угостителството, комуналното сто-
панство, земјоделството, шумарството, деловни прос-
тории (продавници) на трговски, занаетчиски, угос-
тителски и производни организации, киосци, трафи-
к а кафеани — ресторани, бифеа, крчми, гостил-
ници и слично се плаќа комунална такса во износ 
од 50.000 динари. Членот 2 од оваа Одлука предви-
дува истата да влезе во сила со денот на донесува-
њето (26 октомври 1984 година), а да се применува 
од 1 јануари 1983 година. 

5. Во член 6 став 2 од Законот за комунални 
такси („Службен весник на СРМ" бр. 10/81) е пред-
видено дека комуналните такси се утврдуваат во ед-
наква висина за сите обврзници што вршат иста деј-
ност или занимање односно за сите обврзници од 
иста категорија. 

Според став 4 на член 6 од овој закон таксата 
за истакната фирма односно назив се утврдува раз-
лично по видови на дејности. 

Со оглед на ,тоа што со член 1 од оспорената 
одлука за обавување на различни дејности е пред-
видено плаќање на комунална такса во ист износ, 
Судот утврди дека овој член од Одлуката не е во 
согласност со член 6 став 2 и 4 од Законот за ко-
муналните такси. 

Исто така, со оглед на тоа дека членот 2 од 
оваа одлука предвидува таа да влезе во сила со 
нејзиното донесување а не по нејзиното објавување 
и да се применува ретроактивно, Судот утврди дека 
овој член од Одлуката не е во согласност со член 
262 од Уставот на СР Македонија според кој закони-
те, другите прописи и општи акти не можат да имаат 
повратно дејство. 

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

У. бр. 252/84 
12 јуни 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 
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4 8 0 . 
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 19 јуни 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
— член 98 став 2 од Правилникот за работните 

односи на Основната организација на здружениот 
труд „Фабрика за цигари" во Куманово, во состав 
на Тутунскиот комбинат „Боро Петрушевски — Па-
пучар" во Куманово, донесен на собирот на работ-
ниците на 22 март 1983 година, 

— член 100 став 2 од Правилникот за работните 
односи на Основната организација на здружениот 
труд „Примарно производство" во Куманово, во сос-
тав на означениот Комбинат, донесен на собирот 
на работниците на 22 март 1983 година; 

— член 98 став 2 од Правилникот за работните 
односи на Основната организација „Обработка на . 
тутун" во Куманово, во состав на означениот Комби-
нат, донесен на собирот на работниците на 22 март 
1983 година и 

— член 98 став 2 од Правилникот за работните 
односи на Работната заедница на означениот Комби-
нат, донесен на собирот на работниците на 22 март 
1983 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означениот Тутунски комбинат, на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 12/85 од 3 април 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на одредбите 
означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
е поведена затоа што се постави прашањето за со-
гласноста на овие одредби со членовите 50 и 52 од 
Законот за работните односи. 

4. Разгледувајќи ги означените акти, Судот ут-
врди дека според став 1 од оспорените членови оз-
начени во точката 1 на оваа одлука, работник кој 
не ги исполнува условите за користење на годишен 
одмор во траење од најмалку 18 работни дена, од-
носно работник кој засновал работен^ однос на опре-
делено време има право да користи годишен одмор 
сразмерно времето поминато на работа во текот на 
календарската година. Според став 2 од овие члено-
ви работникот од претходниот став има право да ко-
ристи годишен одмор по истекот на шест месеци 
непрекината работа во основната организација, а спо-
ред став 3 годишен одмор на работникот од став 1 
од означените членови за секој месец работа по 
стекнување условот од став 2, трае 2 работни дена. 

5. Според член 50 од Законот за работните од-
носи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77 и 3/83), 
работник кој не ги исполнува условите за користење 
на годишен одмор во траење од најмалку 18 работни 
дена, има право на одмор сразмерно на времето по-
минато на работа во текот на календарската година 
во согласност со самоуправен општ акт Според член 
52 од овој Закон, работникот има право да користи 
годишен одмор по истекот на времето на непрекина-
та работа утврдено во основната организација кое 
не може да биде подолго од шест месеци 

Од одредбите од означените правилници произ-
легува дека работниците, кои засновале работен од-
нос на определено време, имаат право на годишен 
одмор сразмерно на времето поминато на работа по 
истекот на шест месеци непрекината работа во ос-
новната организација односно во работната заедница 
Меѓутоа, по истекот на тоа време овие работници 
имаат право да користат годишен одмор на начин 
и под услови предвидени во' член 52 став 1 од Зако-
нот за работните односи Доследно на тоа, своето 
право да користи годишен одмор сразмерно со вре-
мето поминато на работа, во смисла на член 50 од 

Законот за работните односи, работникот го стекнува 
пред, а не по поминувањето на шест месеци непре-
кината работа. 

Со оглед на тоа што според означените членови 
во точка 1 на оваа одлука на работниците кои зас-
новале работен однос на определено време им се 
овозможува користење на годишен одмор во смисла 
на член 50 од означениот Закон, по истекот на шест 
месеци, непрекината работа, Судот утврди дека со 
тоа овие работници се ставаат во нееднаква положба 
во користењето на годишните одмори во однос на 
останатите работници и дека овие- одредби не се во 
согласност со членовите 50 и 52 од Законот за работ-
ните односи. 

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

У. бр 12/85 
19 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

4 8 1 . 
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 19 ју-
ни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација 
и систематизација на работите и работните задачи 
на Работната заедница на стручната служба на Оп-
штинската заедница за здравство и здравствено оси-
грување во Штип донесен од Советот на Заедницата 
на 25 февруари 1980 година, во делот во кој за ра-
ководителите на одделенија како услов е предвидена 
и морално-политичката подобност. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Заедница на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 29/85 од 8 мај 1985 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на Правилникот 
означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е 
поведена затоа што како еден од условите за ра-
ботите и работните задачи на раководителите е пред-
видена и морално-политичката подобност, поради што 
пред Судот се постави прашањето за согласноста на 
означените одредби со член 210 став 3 "од Уставот 
на СР Македонија и за нивната спротивност со чле-
новите 168 и 179 од Законот за здружениот труд. 

4. Судот на седницата утврди дека во оспоре-
ниот Правилник како услов за извршување на рабо-
тите и работните задачи на раководителите на Од-
делението за одредување на правата за здравствено 
осигурување и здравствена заштита, Одделението за 
пензиско и инвалидско осигурување, Одделението за 
собраниско-правни работи и матична евиденција и 
Одделението за финансии, покрај другото, е пред-
видена и морално-политичката подобност 

5 Согласно член 210 став 3 од Уставот на СР 
Македонија, член 168 став 1 и член 179 став 3 од 
Законот за здружениот труд, на секој граѓанин под 
еднакви услови му се достапни секое работно место 
и функција во општеството. Работен однос, пак, мо-
же да заснова секој оној што ги исполнува условите 
што работниците во основната организација ќе ги 
утврдат според потребите на процесот на трудот, ус-
ловите на трудот и работите и работните задачи 
што се извршуваат во таа организација 

Предвидувањето на морално-политичката подоб-
ност како услов за вршење на определени ра-
боти и работни задачи нема основ во Уста-
РОТ и законот Само кога е во прашање 
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именување на работоводен орган, согласно член 
511 од Законот за здружениот труд, достап-
носта на тоа работно место е законски огра-
ничена на одредено време на лица кои се осудени 
на безусловна казна затвор за кривично дело против 
основите на социјалистичкото општествено уредува-
ње и безбедноста на земјата и други кривични дела 
одредени со закон. 

Со оглед на тоа што во оспорениот Правилник 
за раководителите на означените одделенија е пред-
видена како услов и морално-политичката подобност, 
Судот утврди дека означените одредби не се во 
согласност со член 210 став 3 од Уставот на СР Ма-
кедонија и дека се во спротивност со означените 
одредби од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр 29/85 
19 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

4 8 2 . 

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 
неговите одлуки, на седницата одржана на 19 јуни 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 21 став 2 од Правилникот 
за распределба на средствата за лични доходи и 
заедничка потрошувачка на работниците во Централ-
ното основно училиште „Маршал Тито" во село Мур-
тино, општина Струмица, донесен со референдум на 
25 ноември 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Централното основно училиште „Мар-
шал Тито", село Муртино, на начин предвиден за 
објавување на самоуправните' општи акти. 

3. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на општина Струмица поднесе предлог за 
оценување уставноста и законитоста на одредбата 
означена во точката 1 на оваа одлука. Според наво-
дите во предлогот, оспорената одредба е противус-
тавна и незаконита затоа што со неа засилено се 
вреднува минатиот труд и работниците пред пензија 
независно од трудот и резултатите од трудот. 

4. Во претходните испитувања Судот утврди дека 
во член 21 став 1 од оспорениот Правилник е опре-
делено секој работник да остварува право на личен 
доход по основ на минат труд во зависност од дол-
жината на работниот стаж и тоа од 1% од месеч-
ната аконтација на личен доход, за работник со 2 
години работен стаж, до 15% од оваа аконтација 
за работник со над 35 години работен стаж. Во ста-
вот 2 на овој член, пак. е предвидено дека работни-
ците кои се наоѓаат 10 години пред пензија по ос-
нов на минат труд да добиваат уште 10 бода, а оние 
кои се наоѓаат 5 години пред пензија 15 бода. 

5. Согласно начелото на распределба според тру-
дот утврдено во член 22 од Уставот на СР Маке-
донија и во член 126 од Законот за здружениот 
труд, личниот доход на работникот се утврдува спо-
ред резултатите од неговиот труд и според неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на Основната 
организација, во согласност со начелото на распре-
делба според трудот. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба се 
врши распределба на личниот доход на тој начин 
што засилено се вреднува минатиот труд пет однос-
но десет години пред исполнување на условите за 
лична пензија, независно од вложениот труд и пос-

тигнатите резултати, Судот утврди дека оваа одредба 
не е во согласност со начелото на распределба спо-
ред трудот. 

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

У. бр. 111/85 
19 Јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, " 
д-р Владимир Митков, с. р. 

4 8 3 . 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 19 јуни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 19 став 1 од Правилникот 
за распоредување на чистиот доход и распределба 
на средствата за лични доходи и други лични прима-
ња и заедничка потрошувачка на стручната служ-
ба на Самоуправната интересна заедница за здрав-
ство и здравствено осигурување во Штип, донесен 
од работниците со референдум на 23 април 1984 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Самоуправната интересна заедница за 
здравство и здравствено осигурување во Штип, на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод подне-
сена претставка, поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на член 19 став 1 од ' актот 
означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што се 
постави прашањето за неговата согласност со член 
22 од Уставот на СР Македонија и за спротивноста 
со член 126 став 1 и член 129 став 3 од Законот 
за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 17 
од оспорениот Правилник се предвидени следниве 
основи за распределба на средствата за личните до-
ходи: знаење и способност; вид и сложеност на ра-
ботите; одговорност; одлучување; напрегање; услови 
за работа. Во член 19, став 1, пак, од оспорениот 
Правилник во рамките на основот знаење и способ-
ност е предвидена како подоснов школска подготов-
ка и според нејзиниот степен се определени мери-
лата. Понатаму, Судот утврди дека во член 22 од 
оспорениот Правилник е предвиден и основот вид 
и сложеност на работите, преку кој се изразува 
знаењето на работите и работните задачи што се 
вршат, самостојноста и креативноста по предметот 
на работењето и можностите за следење на делов-
ната политика. Во член 27 од Правилникот предви-
дени се и мерила по основот сложеност на работите 
и работните задачи. 

5. Согласно начелото на распределба според тру-
дот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Маке-
донија и во член 126 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд, на секој работник му припаѓа од доходот 
на основната организација на здружениот труд ли-
чен доход според резултатите од неговиот труд и 
неговиот личен придонес што со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
таа организација. Во остварувањето на тоа начело 
работниците во основната организација на здруже-
ниот труд се должни да утврдат основи и мерила 
за распределба на средствата за лични доходи, со 
кои треба да се обезбеди^ личните доходи на работ-
ниците да се утврдуваат врз основа на нивниот при-
донес во работата и во зависност од резултатите на 
трудот и работењето што ќе ги оствари основната 
организација. 
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Во член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд е предвидено придонесот на работникот во ра-
ботата да се утврдува зависно од квантитетот и ква-
литетот на работата, земајќи ги предвид особено 
обемот и сложеноста на работата. 

Со оглед на тоа што во член 19 став 1 од оспо-
рениот Правилник е предвидено вреднувањето на ра-
ботите и работните задачи да се врши според школ-
ската подготовка во рамките на предвидениот основ 
знаење и способност, а бидејќи основот сложеност 
како елемент за распределба на личните доходи ја 
содржи и школската подготовка, Судот утврди дека 
доаѓа до двојно вреднување на таа подготовка што 
не е во согласност со начелото за распределба спо-
ред трудот утврдено во член 22 од Уставот на СР 
Македонија и е во спротивност со член 126 став 1 и 
член 129 став 3 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 137/84 
19 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

4 8 4 . 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 19 јуни 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 15 од Одлуката за рас-
поредот, почетокот и завршувањето на работното 
време во одредени области, донесена од Собранието 
на општината Титов Велес на седницата одржана на 
24 септември 1984 година („Службен гласник на Оп-
штина Титов Велес" бр. 9/84). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службениот гласник на Општина 
Титов Велес". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 231/84 од 3 
април 1985 година, поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на член 15 од Одлуката 
означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката 
е поведена затоа што основано се постави праша-
њето за согласноста на оспорената одредба со член 
62 од Законот за системите за врски, за радиосооб-
рајќај и поштенски, телеграфски и телефонски сооб-
раќај („Службен весник на СРМ" бр. 14/79), како и 
за нејзината спротивност со член 185 од Законот за 
здружениот труд и со член 9 од Законот за поштен-
ски, телеграфски и - телефонски услуги („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 24/74). 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ниот член 15 од Одлуката е определен распоредот 
на работното време на единиците на ПТТ сообра-
ќајот во Титов Венее, при што според став 1 на овој 
член, работната недела на работната единица на ПТТ 
услугите за работа со населението изнесува 6 работни 
дена Според став 2, пак, работното време на ПТТ 
сообраќајот во градот Титов Велес изнесува на шал-
терските услуги — непрекинато од 7 до 19 часот, а 
на телефонските централи и телеграфот — непре-
кинато од 00 до 24 часот секој ден, вклучувајќи 
ги неделите и државните празници. 

Во член 184 став 2 од Законот за здружениот 
труд е предвидено работниците да го утврдуваат 
работното време со самоуправен општ акт во сог-
ласност со законот. 

Согласно член 185 став 1 од Законот за здру-
жениот труд, распоредот, почетокот и завршувањето 
на работното време во областите на сообраќајот и 
врските, прометот на стоки на мало, угостителството, 

туризмот, занаетчиството и другите услужни дејности, 
односно здравството и другите општествени дејности 
се усогласуваат со потребите на работниците и дру-
гите работни луѓе, со почетокот на работата на ор-
ганизациите во кои работат и нивната локација, со 
животните и други услови на местото, односно сре-
дината во која живеат. Во овие дејности, распоре-
дот, почетокот и завршетокот на работното време 
го утврдуваат со самоуправна спогодба организациите 
на здружениот труд, самоуправните интересни заед-
ници, организациите на потрошувачите и другите 
заинтересирани организации (став 2). Според ставот 
3, пак, од овој член, во наведените области, собра-
нието на општествено-политичката заедница може, а 
во случаите определени со закон е должно, со своја 
одлука да го утврди распоредот, почетокот и завр-
шетокот на работното време. 

Според член 27 од Законот за работни односи 
собранието на општината го утврдува распоредот, 
почетокот и завршувањето на работното време и во 
областа на сообраќајот и врските. 

Од друга страна, според член 9 став 1 од Зако-
нот за поштенски, телеграфски и телефонски услу-
ги, ПТТ организациите се должни да го одредат и 
на вообичаен начин да го објават работното време 
на единиците на ПТТ мрежа за работа непосредно 
со корисниците на ПТТ услуги. Според ставот 2 на 
овој член, работното време на единицата на ПТТ 
мрежа се одредува според месните потреби на по-
драчјето на односната единица за ПТТ мрежа и во 
согласност со закон, како и со самоуправните спо-
годби и општите акти на Заедницата на ЈПТТ со 
кои се уредуваат организацијата и вршењето на ПТТ 
услуги и се обезбедува правилно и непречено функ-
ционирање на ПТТ сообраќај. Исто така и во член 
62 од републичкиот Закон за системите за врски, за 
радиосообраќај и поштенски, телеграфски и телефон-
ски сообраќај, е предвидено работното време на ПТТ 
единици да го определува ПТТ организација по при-
бавено мислење од самоуправната интересна заед-
ница, односно основната заедница или единица и 
извршениот орган на собранието на општината. 

Во поглед на работното време на единиците на 
ПТТ мрежа на 15 март 1984 година е склучена и 
Самоуправна спогодба за работното време на едини-
ците на ПТТ мрежа со корисниците на ПТТ услуги 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 18/84) меѓу работните 
организации за ПТТ сообраќај во Југославија, ре-
публичките и покраинските самоуправни интересни 
заедници за ПТТ сообраќај и Сојузот на самоуп-
равните интересни заедници за ПТТ сообраќај на 
Југославија. / 

Имајќи ги предвид наведените законски одред-
би, Судот смета дека распоредот на работното време 
во единиците на ПТТ мрежа треба да се утврдува 
според посебните прописи донесени во оваа област, 
поради што член 27 од Законот за работните односи 
како општ пропис не може да биде основ за со-
бранието на општината да го утврдува распоредот 
на работното време во оваа област. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 15 од 
Одлуката распоредот на работното време во едини-
ците на ПТТ мрежа во Титов Велес е утврдено не-
посредно од Собранието на општината Титов Велес, 
Судот утврди дека таа одредба не е во согласност 
со член 62 од Законот за системите за врски, за ра-
дио сообраќај и поштенски, телеграфски и телефон-
ски сообраќај и дека е во спротивност со член 185 
од Законот за здружениот труд и со член 9 од За-
конот за поштенски, телеграфски и телефонски ус-
луги 

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

У бр. 231/84 
19 јуни 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот, суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 
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Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
15 алинеја 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 3 јули 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 2 од Одлуката бр. 02-234, 
донесена од собирот на работниците во Народната 
библиотека „Фетаин" во Кавадарци на 29 јуни 1983 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Библиотеката „Фетаин" во Кавадар-
ци, на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување 
Згставноста и законитоста „на член 2 од актот означен 
во точката 1 на оваа одлука 

Постапката беше поведена затоа што пред Су-
дот се постави прашањето за согласноста на оспо-
рениот член 2 од Одлуката со член 85 од Законот 
за работни односи и за неговата спротивност со член 
199 став 1 од Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 1 
од означената Одлука е предвидено кога во одделот 
за возрасни и одделот за деца ако еден од работ-
ниците во библиотеката е отсутен од оправдани при-
чини, другиот работник е должен да го замени со 
двократно работно време и тоа од 8—12 и од 15— 
18 часот. Во оспорениот член 2 од Одлуката, пак, е 
предвидено за неизвршување на работната задача 
замена на работно место, работниот ден да се сме-
та за неоправдан и за истиот на работникот да не 
му се исплатува личен доход 

Понатаму, разгледувајќи го Правилникот за ра-
ботни односи, донесен од собирот на работниците 
на 8 септември 1978 година, Судот утврди дека, 
покрај другите, прашања, во него се уредени и пра-
шањата за работното време и работната дисциплина 
Така, во член 61 став 1 е предвидено работното 
време на работниците во Библиотеката да биде ед-
нократно, а само по потреба да се одвива двократ 
но. Во став 2 на истиот член е предвидено работ-
ното време да се одвива во две смени. Според член 
63, пак, од Правилникот работниците кои работат во 
смени по правило работат со еднократно работно 
време, а кога се врши замена работат двократно. 
Исто така е утврдено дека во член 106 од Правил-
никот е предвидено за непридржување кон одлуките 
донесени во Библиотеката, како и за повредите на 
работните обврски и другите повреди на работната 
дисциплина работникот да одговара дисциплински и 
материјално. Понатаму, во член 108 од истиот Пра-
вилник, одбивањето да се извршат работи или ра-
ботни налози ако за тоа не постојат оправдани при-
чини, претставува потешка повреда на работната 
дисциплина. На крајот, Судот утврди дека во Пра-
вилникот за работни односи се уредени и праша-
њата за водење на дисциплинска постапка за повре-
да на работните обврски 

Поаѓајќи од изнесените одредби на Правилникот 
за работни односи, а имајќи ја предвид содржината 
на означената Одлука, Судот утврди дека со неа, 
всушност, е дополнет Правилникот за работни од-
носи со тоа што за неизвршување на работна задача 
— обврска за замена на отсутен работник е пред-
видена мерка неисплатување на личниот доход за 
тој ден 

5. Согласно член 194 став 1 од Законот за здру-
жениот труд со самоуправен општ акт, со кој се 
уредува работниот однос, се утврдуваат повредите 
на работните обврски, а во став 2 на истиот член 
од Законот како потешка повреда на работната дис-
циплина, меѓу другото, е предвидено и одбивањето 
да се извршат работи односно работни задачи или 
работни налози ако за тоа не постојат оправдани 
причини. Во член 199 став 1 од Законот за здруже-

ниот труд е предвидено за повредите на работните 
обврски или други повреди на работната дисциплина 
за утврдување на одговорноста и изречување на мер-
ките за тие повреди во основната организација, да 
се формира дисциплинска комисија. 

Од друга страна, со основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи, утврдени во 
самоуправниот општ акт за распределба на средства-
та за лични доходи, работниците во основната орга-
низација на здружениот труд обезбедуваат нивните 
лични доходи да се утврдуваат врз основа на нив-
ниот придонес во работата во согласност со начелото 
за распределба според трудот, утврдено во член 22 
од Уставот на СР Македонија и член 126 став 1 од 
Законот за здружениот груд. 

Судот смета дека доколку работникот во текот 
на процесот на работата не изврши определени ра-
ботни задачи, тоа треба да има влијание врз него-
виот личен доход што се утврдува според основите 
и мерилата за распределба на личните доходи. За 
повредите, пак, на работните обврски одговорноста 
на работникот се утврдува во дисциплинска постап-
ка, во која, согласно член 195 од Законот за здру-
жениот труд, спрема работникот можат да се изре-
чат само мерките предвидени во оваа законска од-
редба. Неисплатување на личен доход, како мерка 
за повреда на работната обврска не е предвидена 
во Законот за здрзокениот труд, ниту, пак, има за-
конска можност за повреди на работните обврски 
да се изрекуваат мерки надвор од дисциплинска пос-
тапка. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 2 од 
Одлуката за повреда на работната обврска е пред-
видено на работникот да нег 'му се исплати дел од 
личниот доход, за што според оваа одредба, се одлу-
чува надвор од дисциплинска постапка, Судот утврди 
дека таа е во спротивност со означените одредби од 
Законот за здружениот труд 

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

У. бр. 18/84 
3 јули 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

486. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 3 јули 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 25 од Правилникот за 
вреднување на работите и работните задачи, соста-
вен дел на Правилникот за распределба на средства-
та за лични доходи и заедничка потрошувачка и 
други надоместоци на работниците во Основната ор-
ганизација на здружениот труд „Лесна конфекција" 
во состав на Работната организација „Прогрес" во 
Скопје, донесен од работниците со референдум одр-
жан на 26 декември 1982 година и Табеларниот пре-
глед како составен дел на означениот Правилник, 
донесен од Работничкиот совет на означената Основ-
на организација на здружениот труд. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здружен 
труд „Лесна конфекција", на начин предвиден за 
објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, поведе постапка за оценување ус-
тавноста и законитоста на актите означени во точ-
ката 1 на оваа одлука Постапката беше поведена 
затоа што во оспорениот член 25 од Правилникот 
и во Табеларниот преглед како негов составен дел 
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мерилата за распределба на личните доходи ги утвр-
дува работничкиот совет, а не работниците непосред-
но за што се постави прашањето за нивната соглас-
ност со член 23 од Уставот на СР Македонија и за 
нивната спротивност со член 127 став 1 и член 463 
став 1 од Законот за здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 5 од 
оспорениот Правилник за успешно извршување на 
работите односно работните задачи се утврдени ос-
новите сложеност, одговорност, напори и услови за 
работа. Понатаму, Судот утврди дека овој правилник' 
содржи разработен метод за проценка на вредноста 
на работите и работните задачи, кој е изразен преку 
бодови, при што не се утврдени конкретни мерила 
односно бодови за секоја основа и работна задача.^. 
Исто така, Судот утврди дека според член 25 од 
Правилникот определувањето на бодови за секоја ра-
ботна задача го врши работничкиот совет преку та-
беларниот преглед во кој вреднувањето на овие ра-
ботни задачи се врши со бодови дадени во фиксен 
износ. 

5. Според член 23 од Уставот на СР Македонија 
и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација на здруже-
ниот труд ги определуваат основите и мерилата за 
распределба на средствата за лични доходи. Во член 
463 став 1 од Законот за здружениот труд, е предви-
дено дека за основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи работниците во основна-
та организација одлучуваат со референдум. 

Со оглед на тоа што во член 25 од оспорениот 
Правилник е дадено овластување на работничкиот 
совет на Основната организација да ги утврдува ме-
рилата за секоја работна задача, а Табеларниот пре-
глед кој е составен дел на оспорениот Правилник 
го донел работничкиот совет на основната организација, 
а не работниците непосредно, Судот утврди дека 
тие не се во согласност со член 23 од Уставот на 
СР Македонија и се во спротивност со член 127 
став 1 и член 463 став 1 од Законот за здружениот 
труд 

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

У. бр. 241/84 
3 јули 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

487. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 3 јули 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 30 од Правилникот за ос-
новите и мерилата за распоредување на доходот и 
распределба на средствата за лични доходи, други 
примања и заедничка потрошувачка, донесен од ра-
ботниците во Работната заедница на Деловната еди-
ница филијала во Неготино на Заедницата за осигу-
рување на имоти и лица „Македонија" во Скопје, 
со референдум одржан на 22 февруари 1983 годишна. 

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната заедница на означената Де-
ловна единица на начин предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето во Неготино поведе постапка пред 
Уставниот суд на Македонија за оценување устав-
носта и законитоста на член 30 од Правилникот оз-
начен во точката 1 на оваа одлука затоа што со 
него е предвидено личниот доход на приправниците 
да се утврдува во определени коефициенти од про-

сечниот личен доход остварен во Републиката во 
претходната година, а не според утврдени основи 
и мерила. 

4. На седницата Судот утврди дека со член 30 
е предвидено личниот доход на приправниците да 
се утврдува во определени коефициенти од просеч-
ниот личен доход остварен во стопанството на Ре-
публиката во претходната година и тоа: а) 1,20 — 
за приправници што се подготвуваат за извршување 
на работи и работни задачи за кои е потребна ви-
сока стручна подготовка; б) 1,00 — за приправници 
со виша стручна подготовка; и в) о,80 — за при-
правници со средна стручна подготовка. 

Според член 23 став 2 од Уставот на СР Маке-
донија и член 127 став 1 и член 129 од Законот за 
здружениот труд, работниците во основната органи-
зации на здружениот труд се должни да утврдат 
основи и мерила за распределба на средствата за 
своите лични доходи. Со член 12 од Законот за 
приправници (,,Службен весник на СРМ" бр. 13/78) 
е предвидено учество на приправникот во распредел-
бата на средствата за лични доходи да се регулира 
со самоуправен општ акт на организацијата и заед-
ницата врз основа на резултатите од неговиот труд 
и личен придонес. 

Од означените уставни и законски одредби про-
излегува обврска работниците во основната органи-
зација на здружениот труд односно во работната за-
едница со самоуправен општ акт да ги утврдат ос-
новите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи и за приправниците. Учество, пак, во 
оваа распределба треба да се засновува врз резул-
татите од нивниот труд и личен придонес. 

Судот смета дека распределбата на средствата 
за лични доходи на приправниците со коефициентот, 
а тоа значи процент, не ги одразува резултатите од 
трудот на приправниците и нивниот личен придонес. 
Поради тоа, тој не може да биде предвиден како 
основ и мерило за учеството на приправникот во 
распределбата на средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член 30 од 
Правилникот е предвидено личниот доход на при-
правниците да се утврдува според определени коефи-
циенти од просечниот личен доход остварен во сто-
панството на Републиката во претходната година, а 
не според основи и мерила кои ги одразуваат ре-
зултатите на трудот на приправниците и нивниот 
личен придонес. Судот утврди дека тој не е во со-
гласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија, односно дека е во спротивност со член 127 
став 1 и 129 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 150/84 
3 јули 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

488. 
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 5 јуни 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето за Оп-
штините Прилеп и Крушево за оценување уставнос-
та и законитоста на член 16 од Правилникот за 
распределба на станови и кредити за станбена из-
градба на работниците, во Работната заедница заед-
нички служби во состав на Тутунскиот комбинат 
Прилеп, донесен со референдум одржан на 29 јуни 
1979 година. 
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2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената Работна заедница на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на са-
моуправувањето за општините Прилеп и Крушево 
поднесе предлог до Судот за оценување уставноста 
и законитоста ча актот означен во точката 1 од оваа 
одлука. Според наводите во предлогот, со оспорениот 
член е предвидено работникот да добива 10, 20 или 
30 бода за учество на друга организација на здруже-
ниот труд (надвор од работната организација Тутун-
ски комбинат), со свои - средства во решавањето на 
станбеното прашање на работникот. Општествениот 
правобранител смета дека со ваквата одредба се на-
рушува уставниот принцип дека работата и резулта-
тите од работата ја определуваат материјалната и 
општествената положба на работниците. Исто така, 
според наводите во предлогот се наведува дека со 
тоа се доведуваат во. нерамноправна положба работ-
ниците чии членови на домаќинството не работат во 
организации на здружениот труд што можат да здру-
жуваат средства, а се овозможува по основот здру-
жување, работник со подобри станбени услови да 
добие стан пред работникот што е без стан или ра-
ботник чии станбени услови се тешки. Понатаму, во 
предлогот се наведува дека сите основни организа-
ции во состав на Тутунскиот комбинат содржат исто-
ветни одредби во правилниците 

4. На седницата Судот утврди дека во член 16 од 
оспорениот Правилник е предвидено за учество на 
друга организација на здружениот труд (вон состав 
на работната организација), со свои средства во ре-
шавањето на станбеното прашање на работник на 
ООЗТ —- РЗЗС работникот ги добива следниот број 
бодови: 1) за 10% учество од вредноста на станот 10 
бода, 2) за 20% учество од вредноста на станот 20 
бода, 3) за 30% учество од вредноста на станот 30 
бода. Средствата на друга организација на здруже-
ниот труд се даваат на Основната организација на 
здружениот труд Работна заедница Заеднички служ-
би како учество во вид на „неповратен кредит". Овие 
средства се уплатуваат на сметка на Основната ^ орга-
низација на здружениот труд- Рабстна заедница За-
еднички служби најкасно до денот на заклучувањето 
на договорот за користење на станот, односно все-
лувањето на станот. Помеѓу организацијата на здру-
жениот труд. која дава кредити .и Организацијата на 
здружениот труд — Работна заедница Заслчички 
служби која го користи кредитот се заклучува по-
себна спогодба — договор. 

Согласно член 42 став 1 од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 16/75) и 
член 463 од Законот за здружениот труд, самоуправ-
но право е на работниците во организациите на здру-
жен труд во согласност со Уставот и законот да 
определат такви основи и мерила за утврдување ре-
дот на првенство за доделување на станови и станбе-
ни кредити, со' кои пред се ќе се оствари уставното 
начело на заемност и солидарност во задоволување 
на потребите на работниците. 

Согласно член 118 став 2 од Законот за здруже-
ниот труд, средствата за заедничка потрошувачка во 
основната организација работниците можат да ги 
здружат со средства за заедничка потрошувачка со 
кои управуваат работниците во други основни орга-
низации, како и со средства со кои управуваат работ-
ните луѓе во месните заедници и во други самоуп-
равни организации и заедници заради задоволување 
на потребите од заедничка потрошувачка. 

Од наведените законски одредби произлегува де-, 
ка работниците можат своите средства за заедничка 
потрошувачка да ги здружат со средствата за заед-
ничка потрошувачка со кои управуваат работниците 
во друга основна организација, затоа што со тоа се 
овозможува побрзо решавање на станбеното праша-
ње на работниците. 

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека 
оспорениот член не е во несогласност со член 42 од 
Законот.за станбени односи и не е во спротивност 

со член 118 став 2 и член 463 од Законот за здру-
жениот труд. ' 

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

У. бр. 50/85 
3 јули 1985 година 

Скопје 
Претседател 

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

4 8 9 . 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 
426 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, по јавната расправа, одржана на 5 јули 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 98 став 2 од Законот 
за работните односи („Службен весник на СРМ" бр. 
45/77 и 3/83), во делот кој се однесува на условите 
под кои на жената — работник и престанува работ-
ниот однос по сила на законот, а кои се различни 
од условите за мажот — работник, не се во соглас-
ност со Уставот на СР Македонија. 

2. Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во рок од шест месеци од денот на доста-
вувањето на оваа одлука ќе ја усогласи со Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија одредбата 
означена во точката 1 на оваа одлука 

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

4. Уставниот суд на Југославија, по поднесени 
иницијативи, со решение У. бр. 353/84 и 373/84 од 21 
ноември 1984 година, поведе постапка за оценување 
уставноста на член 98 став 2 од Законот за работ-
ните односи и, во смисла на член 389 став 1 од 
Уставот на СФРЈ, иницијативата му ја достави на 
Уставниот суд на Македонија за да ја оцени соглас-
носта на оспорената законска одредба со Уставот 
на СР Македонија, затоа што основано се постави 
прашањето дали со оспорената законска одредба не 
е повредено уставното начело за еднаквоста на поло-
вите во правата и должностите. 

Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 
87/8О од 20 февруари 1985 година, поведе постапка 
за оценување согласноста на означената законска 
одредба со Уставот на СР Македонија и решението 
му го достави на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

5. На јавната расправа Судот утврди дека во 
член 98 став 2 од Законот за работните односи е 
предвидено, кога работниот однос треба да преста-
не согласно член 216 став 1 точка 3 од Законот за 
здружениот труд, ќе се смета дека работникот ги 
исполнил условите за лична пензија ако наполнил 
40 години стаж на осигурување (маж), односно 35 
години стаж на осигурување (жена), или кога навр-
т и л 65 години ЖИВОТ И 30 години пензиски стаж 
(маж), односно 60 години живот и 25 години пен-
зиски стаж (жена). 

Од наведената законска одредба се гледа дека 
во неа се утврдени услови за престанок на работ-
ниот однос против волјата на работникот, односно 
по сила на законот различно за работниците — ма-
жи и за работниците — жени На тој начин на же-
ната — работник и престанува работниот однос про-
тив нејзината волја пет години порано отколку на 
мажот — работник. 

Според член 204 од Уставот на СР Македонија, 
граѓаните, покрај другото, се еднакви и без оглед на 
разликите во полот. Според тоа, еднаквоста на гра-
ѓаните е право, кое, во смисла на член 203 став 2 од 
Уставот на СР Македонија, може да се ограничи са-
мо со еднаквите слободи и права на другите и со 
интересите на социјалистичката заедница утврдени 
со Уставот. 
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Во член 209 Уставот на СР Македонија го гаран-
тира правото на работа. 

Трудот е основна потреба на човекот и интерес 
на социјалистичкото општество. Работејќи со сред-
ствата во општествена сопственост работниот човек 
ги задоволува своите лични и заеднички потреби, 
ги развива своите лични и други творечки способ-
ности, непосредно и рамноправно решава со другите 
работни луѓе во здружениот труд за сите работи на 
општествената репродукција и со тоа обезбедува еко-
номска, социјална и лична сигурност и други права 
утврдени со Уставот. 

Меѓутоа, поаѓајќи од досегашниот степен на оп-
штествениот развиток во поглед на потребите и мож-
ностите за вработување на новите генерации, Уставот 
на СР Македонија допушта и ограничување на вре-
метраењето на правото на работа, утврдувајќи дека 
на работникот може да му престане работата против 
неговата волја, но само под услови и на начин утвр-
дени со закон Со оглед на тоа што е во прашање 
право утврдено со Уставот, при утврдувањето на усло-
вите за престанок на работата против волјата на ра-
ботникот, законот мора да ги почитува уставните 
начела. Тоа, пак, значи дека законот, кога го огра-
ничува времетраењето на правото на работа, треба 
да обезбеди еднаквост на граѓаните без оглед на по-
лот и при поднесувањето на товарот на вработува", 
њето на новите генерации Поради тоа, пропишу-
вањето на услови за ограничување на правото на 
работа во зависност од полот на работникот, како 
што е утврдено во оспорената законска одредба, ги 
доведува работниците во нерамноправна положба. 

При оценувањето на уставноста на оспорената 
законска одредба, Судот ги имаше предвид и пропи-
сите за пензиското осигурување, според кои жената 
— работник стекнува право на старосна пензија пет 
години порано од мажот — работник. Меѓутоа, Су-
дот смета дека тоа е посебно право кое е утврдено 
во нашиот пензиски систем поради посебната полож-
ба и улога на жената во општеството и семејството 
Тоа право жената работник може и натаму да го 
користи и Судот не го доведува во прашање, но нао-
ѓа дека Законот не можел да го прецвиди како апсо-
лутна причина за престанок на правото на работа 
против волјата на жената — работник, затоа што на 
тој начин се негира целта заради која тоа право е 
воведено Ова право е во полза на жената, поради 
што не може да биде во спротивност со личните, мо-
ралните и другите интереси на жената - работник 
низ работата ла ја изразува својата личност и спо-
собност, доколку тоа го побара, до границите до кои 
е тоа можно за мажот — работник 

В Р З онова на изнесеното, СУДОТ утврди дека 
член 98 став 2 од Законот за работните односи, во 
делот во кој се предвидени условите за престанок 
на работниот однос по сила на законот на жената 
— работник не е во согласност со член 204 од Уста-
вот на СР Македонија 

У. бр. 87/80 
5 јули 1985 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот - суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с р 

490. 
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 10 јули 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА, член' 26 од Правилникот за ут-
врдување и систематизирање па работите и работни-
те задачи на Основната организација па здруже-
ниот труд „Агропромст" во Струмица во состав на 
Работната организација „Агромеханика" во Скопје, 
донесен од Работничкиот совет на 24 декември 1984 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација „Агропромет" 
во Струмица на начин предвиден за објавување на 
самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр 15/85 од 27 март 1985 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на актот озна-
чен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е по-
ведена затоа што во оспорениот член од Правилни-
кот е предвидено работник да може да биде распо-
реден на работи и работни задачи" за кои не ги ис-
полнува условите, ако има само работна способност 

4. На седницата Судот утврди дека во член 26 од 
Правилникот е предвидено „работниците можат да 
се распоредат само на работа со работна задача за 
која ги исполнуваат условите во поглед на стручната 
подготовка, работното искуство и другите потребни 
белези утврдени во овој Правилник" Овој член, по-
натаму предвидува дека во исклучителни случаи со 
одлука на Работничкиот совет, работникот може да 
биде распореден на работи за кои не ги исполнува 
условите од став 1 на овој член, ако има работна 
способност што се бара за таа работа, која се утвр-
дува во согласност со одредбите од Правилникот за 
работни односи во Основната организација. 

5. Според член 23 од Законот за работни одно-
си, работникот за време на траењето на работниот 
однос може, во согласност со критериумите предви-
дени во самоуправниот општ акт врз, основа на утвр-
дените потреби на работата, да биде распореден во 
основната организација во која работи на секоја ра-
бота односно работна задача која одговара на него-
вата стручна подготовка односно работна способност 
стекната со работа. Ова распоредување може да се 
врши само на работи односно работни задачи за 
чие извршување се бара најмногу средна стручна 
подготовка. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член од Пра-
вилникот се дава можност работникот да биде рас-
пореден на работи и работни задачи за кои се бара 
стручна подготовка повисока од средна, Судот утвр-
ди дека оспорениот член не е во согласност со член 
23 од Законот за работни односи 

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

У бр 15/85 
10 јули 1985 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 

246. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија м за правното дејство на 
неговите ОДЛУКИ, на седницата одржана на 10 јули 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ член 20 и член 24 од Пра-
вилникот за распоредување на доходот и распредел-
ба на средствата за лични доходи и заедничка пот-
рошувачка на Работната заедница на Секретаријатот 
за внатрешни работи на Собранието на општината 
Охрид, донесен со референдум на 16 февруари 1984 
година 

2. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ", „Службен гласник на општина Охрид" и во 
Работната заедница на Секретаријатот за внатрешни 
работи на Собранието на општината Охрид, на на-
чин определен за објавување на самоуправните оп-
шти акти 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр 236/84 од 27 март 1985 година, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на одредбите 
означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката е 
поведена затоа што се постави прашањето за нивна-
та согласност со член 238 став 3 од Законот за др-
жавната управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80) 
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и за нивната спротивност со член 181 став 2 и член 
463 од Законот за здружениот труд 

4. На седницата Судот утврди дека во член 20 
од Правилникот е предвидено квалитетот и квантите-
тот на извршените работи и задачи поединечно да 
I и оценува стручниот колегиум на Секретаријатот, по 
предлог од старешината на организационите и ра-
ботните единици и притоа да може да определи зго-
лемување односно намалување на аконтацијата на 
личниот доход до 10%). 

Според член 126 и 129 став 3 од Законот за здру-
жениот труд и член 236 и 238 став 4 од Законот за 
државната управа личниот доход на работникот се 
утврдува зависно од резултатите на трудот и него 
виот придонес кој, меѓу другото, зависи од квалите-
тот и квантитетот на извршените работи м задачи 
Според член 181 став 2 од Законот за здружениот 
труд, за остварувањето на поединечните права, об-
врски и одговорности на работниците одлучува ра-
ботничкиот совет или комисија што тој ќе ја фор-
мира, а според член 238 став 3 од Законот за држав-
ната управа, оценката на резултатите од трудот на 
работникот ја утврдува органот определен со ста-
тутот 

Во член 76 од Статутот на Работната заедница 
на Секретаријатот, стручниот колегиум е утврден ка-
ко советодавно тело на секретарот на Секретарија-
тот, без право да донесува одлуки 

Со оглед на тоа што со оспорениот член е пред-
видено оценување на квалитетот и квантитетот на из-
вршените работи и задачи, и врз основа на тоа, зго-
лемување односно намалување на личниот доход да 
врши стручниот колегиум на секретаријатот, а не со-
ветот на работната заедница односно на него соод-
ветен орган, или комисија што тој ја формира, Су-
дот утврди дека тој е во несогласност со член 238 
став 3 од Законот за државната управа и е во спро-
тивност со член 181 став 2 од Законот за здружениот 
труд. 

5. Понатаму, Судот утврди дека со член 24 од 
Правилникот е предвидено за вршење на високо-
стручни и стручно-технички работи и работни зада-
чи од дефицитарни кадри во Секретаријатот, секре-
тарот на Секретаријатот да може да ја зголеми ос-
новната пресметковна аконтација на личниот доход 
за тие работи ОДРШСНО работни задачи до 50 бода. 

Според член 609 од Законот за здружениот труд, 
со самоуправен општ акт, меѓу другото, се уреду-
ваат начинот на остварувањето на правата, обврски-
те и одговорностите на работниците во основните 
организации и заедници, како и други прашања од 
внатрешната организација на трудот и работењето 
во нив 

Во член 463 од истиот Закон и во член 223 
став 1 алинеја 3 и член 237 од Законот за држав-
ната управа е предвидено за основите м мерилата 
за распределба на средствата за лични доходи, кои 
задолжително ги утврдуваат, работниците да одлу-
чуваат со референдум 

Според означените законски одредби, доколку 
работната заедница има потреба од дефицитарни 
кадри, работниците со самоуправен општ акт треба 
да утврдат кои работни задачи се сметаат за дефи-
цитарни, како и да ги утврдат со референдум осно-
вите и мерилата за определување на нивниот личен 
дохо д 

Со оглед на тоа што со означениот член е пред-
видено секретарот на Секретаријатот да определува 
бодови односно мерила за утврдување на личните до-
ходи на олоелена категорија работници Судот утвр-
ди дека тој не е во согласност со означените одред-
би од Законот за лржавната управата и е во спро-
тивност со член 463 од Законот за здружениот труд 
ВРЗ основа па изнесеното, Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр 236/84 
10 јули 1985 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд па Македонија, 

д-р Владимир Митков, с р 

Во Одлуката на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр 125/83, објавена во „Службен весник на СРМ" 
бр. 39/84 од 19 декември 1984 година, е направена 
грешка поради што се дава следната 

И С П Р А В К А 

Во првата реченица пред зборовите „Самоуправ-
ната спогодба" и во третиот ред пред зборот „Ста-
тутот" се додаваат зборовите „Измените и допол-
нувањата на . . 

Од Уставниот суд на Македонија 

Во Одлуката на Уставниот суд на Македонија, У. 
бр 162/84 од 17 октомври 1984 година, објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр 39/84 од 19 декември 
Ј984 година, направена е грешка, поради што се 
врши следната 

И С П Р А В К А 

Во првиот ред од диспозитивот на Одлуката на-
место „се укинува член 39" треба да стои „се уки-
нува член 38" 

Од Уставниот суд на Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
3'тврдено е дека во текстот на Решението за најви-
соките износи на дневниците за службени патувања 
во странство, што на републичките органи на упра-
вата и на републичките организации им се призна-
ваат во материјални трошоци, објавено во „Службен 
весник на СРМ", бр. 27/85, се пбткраднала грешка 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА 
ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ВО 
СТРАНСТВО, ШТО НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ 

Во точка 1, по зборовите' „за Социјалистичка Ре-
публика Бурманска Унија I група 50 САД долари 
II група 45 САД долари'4 се додава испуштениот 
текст 

„ - за Република Бурунди 

I група 
II група 

93 САД долари 
84 САД долари 

— за Централна Африканска Република: 

I група 

II група 

— за Република Чад-

I група 

II група 

— за Република Чиле. 

I група II група 

58 САД долари. 
52 САД долари 

56 САД долари 
50 САД долари 

80 САД долари 
72 САД долари 

— за Социјалистичка Република Чехословачка: 

I група 
II група 

— за Кралство Данска 

1 група 
И група 

65 пресметковни долари 
59 пресметковни долари 

767 дански круни 
690 дански круни 
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— за Арапска Република Египет-

I група 
II група 

120 САД долари 
108 САД долари 

за Република Еквадор-

I група 
II група 

59 САД долари 
53 САД долари 

за Република Екваторијална Гвинеја 

1- група 
II група 

100 САД долари 
90 САД долари 

— за Доминиканска Република 

I група 
II група 

90 САД долари 
81 САД долари 

за Република Ел Салвадор 

I група 
II група 

69 САД долари 
61 САД долари" 

и по зборовите' „за Сириска Арапска Република 
I група 70 САД долари, II група 63 САД долари" се 
додава испуштениот текст 

„ — за Демократска Република Сомалија" 

I група 
И група 

51 САД долари 
46 САД долари 

— за Сојузот на Советските Социјалистички Ре 
публика 

I група 
И група 

100 пресметковни долари 
90 пресметковни долар!'. 

за Демократска Република Судан 

I група 
И група 

111 САД долари 
100 САД долари 

— за Република Суринам 

група 
I група 

Шри 

— за Швајцарска Конфедерација. 

95 САД долари 
85 САД долари 

- за Шпанија: 

група 
I група 

86 САД долари 
77 САД долари 

- за Демократска Социјалистичка Република 
Ланка 

група 
I група 

80 САД долари 
72 САД долари 

група 
I група 

- за Женева 

група 
I група 

165 швајцарски франци 
149 швајцарски франци 

182 швајцарски франци 
164 швајцарски франци 

за Кралство Шведска' 

група 
I група 

- за Кралство Тајланд: 

група 
I група 

830 шведски круни 
747 шведски круни 

90 САД долари 
81 САД долари 

за Обединета Република Танзанија: 

група 
I група 

78 САД долари 
70 САД долари". 

Од Извршниот совет на Собранието на СРМ, бр 
23-1329/1/35, Скопје 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ -
КИЧЕВО 

2 4 6 . 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници за образование и воспита-
ние („Службен весник на СРМ" бр 9/78) и член 23 
точка 3 од Статутот на ОСИЗ за воспитание и обра-
зование — Кичево. Собранието на ОСИЗ, на седница-
та од 12 септември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД 
РАБОТЕН ОДНОС НА ОСИЗ ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБ 
РАЗОВАНИЕ - КИЧЕВО НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД: РО „ТРЕСКА 
- КОПАЧКА" ООЗТ „ФИНАНА" - КИЧЕВО, РУД-

НИКОТ „СТОГОВО" И ВОДОСТОПАНСТВОТО 
„ТРЕСКА" ОД КИЧЕВО 

Член 1 
Со оваа одлука се задолжуваат за плаќање на 

придонес од личен доход од работен однос на ОСИЗ 
за воспитание и образование — Кичево на вработе-

ните во организациите на здружен труд- РО „Треска 
- Копачка" - ООЗТ „Финала" - Кичево, Рудникот 
„Стогово" и Водостопанството „Треска" — Кичево. 

Член 2 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за ослободување од плаќање 
на придонеси од личен доход од работен однос на 
гореименуваните организации, донесена на седницата 
на Собранието на ОСИЗ на 13 III. 1985 година, бр. 
08-80/1 

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

вањето, а ќе се применува од 1 септември 1985 го-
дина 

Бр 03-364/1 
12 септември 1985 година 

Кичево 
Претседател, 

Велко Коруноска с р 
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О Гласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Од страна на Љубљанска банка Основна банка 
Скопје, на предлагачот Тодоровски -Љупчо, со теков-
на сметка бр. 40100-620-21-840-8017-2393/80 при истата 
банка, издадени му се чекови на 31. V. 1985 година 
од број 0583651 до 0583660 кои што се изгубени на 
12. VI. 1985 година, и тоа чекови под бр 0583656, 
0583657, 0583658, ̂  0583659 и 0583660 Се моли секој 
оној кој нешто знае за овие чекови или кај кого се 
наоѓаат истите, да ги врати во судот или да "го из-
вести судот во рок од 30 дена од објавувањето на 
огласот за постоење на пречки за амортизација. До-
колку во овој рок4 никој не се јави, постапката за 
амортизација на чековите ќе продолжи. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р бр 
145/85. (106) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Кемал Неџиповиќ од Скоп-
је против тужената Ферзана Неџипови!ќ од Скопје, 
сега со непозната адреса на живеење 

Се повикува тужената Ферзана Неџиповиќ да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. ^ 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
на истата ќе и биде одреден привремен старател 
кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот 

Од Општинскиот суд Скопје II '— Скопје, П. бр. 
2140/85. (109) 

Пред овој суд заведен е спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Атанас Ташев од Титов 
Велес против тужената Родна Ташева, со непозната 
адреса. 

Се повикува тужената- Родна Ташева од Скопје, 
сега со непозната адреса, да се јави во овој- суд во 
рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во 
истиот рок да ја достави точната адреса на живеење 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена 
во Општинскиот суд Скопје II — Скопје, истата ќе 
биде застапувана од привремен старател 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П бр. 
2551/85. ' ' (108) 

Во овој суд е заведен спор за измена на одлука 
за доделување на дете по тужбата на тужителот 
Камбер Курта од Скопје, ул. „Патрис Лумумба" бр. 
11-6, против тужените Асибе Курта, мажена Аљоит 
од Скопје, ул. „1210" бр. 6, сега на привремена ра-
бота во Австрија со непозната адреса на живее-
ње, и други. Вредност на спорот 18.000,00 динари. 

Се повикува тужената Асибе Курта од Скопје 
да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објаву-
вањето на овој оглас или во истиот ро.к да ја дос-
тави својата точна сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, 
ќе биде застапувана од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI П 
бр. 2561/85 

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е 
заведен спор за нарушено владение по тужбата на 
тужителот Стоимен Ангеловски, ул „504" бр 5, с. 
Марино - Скопско, против тужениот Симо Ангелов 
ски, со стан на истата адреса, а сега со непозната 
адреса на живеење во Западна Германија. Вредност 
на спорот 500 динари 

Се повикува тужениот Симо Ангеловски да се 
Јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави 
точната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде 
одреден привремен старател во смисла на член 84 
од ЗПП, кој ќе ги штити неговите интереси по пред-
метниот спор. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III 
П. бр. 2537/85 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Богосав Стојковски од село Брвеница против туже-
ната Снежана Стојковска, родена Павлеска, од село 
Брвеница, сега во Австралија, со непозната адреса. 

Се повикува тужената Снежана во рок од 30 де-
на од денот на објавувањето на огласот да хе јави 
во судот и да овласти полномошник. Во спротивно, 
по истекот на овој рок, судот преку Центарот за со-
цијални работи ќе и постави привремен застапник 
кој (ќе ги застапува нејзините интереси во оваа пос-
тапка 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1270/85. 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
ние Рл. бр. 1/85 од 24. VI 1985 година, отвори постап-
ка за спроведување на редовна ликвидација на ЗЗ 
„Пчелакооп" — с Доленци, општина Демир Хисар. 

За Ликвидационен управник го одреди лицето Ја-
ким Пејковски, пазарен инспектор при СО Демир 
Хисар. 

Доверителите да ги пријавуваат своите побару-
вања до ликвидациониот совет со подавка во 2 при-
мероци и со докази. 

Се повикуваат должниците своите долгови кон 
33 „Пчелакооп", — с Доленци, општина Демир Хи-
сар, без одлагање да ги намират. 

Од Окружниот стопански суд во Битола (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Рл. бр. 2/85 од 12. VII. 1985 година, спрове-
дува редовна ликвидација над РО „Ратко Митро-
виќ" — ООЗТ „Високоградба" — Скопје. 

За Ликвидационен управител е именуван Атаиац-
ковиќ Љубодраг од Белград, Булевар „Револуција" 
бр. 112 и со седиште во Скопје, ул „Иво Рибар — 
Лола" бр. 102-а 

Се повикуваат должниците да ги измират свои-
те долгови веднаш, а доверителите да ги пријават 
своите побарувања до Ликвидациониот совет на овој 
суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
во „Службен лист на СФРЈ" — Белград, со пријава во 
два примероци и соодветни докази. 

Рочиштето за испитување на пријавените поба-
рувања од доверителите ќе се -одржи на 27. VIII. 
1985 година, со почеток во 8 часот, судница бр. 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (312) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 163 од 18. III. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-504-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување на 
Републичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата, — Ц. О , со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник директорот д-р Антоние Ни-
коловски, а се запишува како вршител на должнос-
та директор Јован Ристов, без/ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
163/85. ^ (137) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 337 од 20. III. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-107-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на фирмата на Работната организаци-
ја за здружување и воспитание „Братство Единство", 
Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 49, која во 
иднина ќе гласи: Работна организација за згрижу-
вање, воспитание и образование „Братство Единство" 
Ц. О. — Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 49. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
337/85. (139) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 261 /Ѕ5 од /. III година, на регистар-
ска влошка бр 1-133-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Основното училиште „Владимир Назор", Ц. О. 
— Скопје, ул. „Венијамин Мачуковски" бр. 4, Скопје, 
со следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник Шуманковски Предраг, директор, без ограничу-
вање, а се запишува новиот застапник Буцевска Вера, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
261/85. (142) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то, Фи. бр. 852/84 од 20. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1095-0-0-0, Ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата и усогласување со 
Законот на Монтажно-инсталатерската задруга „Топ-
лина" РО — Скопје, Бутел I ,ул. „Цветан Димов" бб, 
барака 6. 

Во задругата се здружени следниве задругари: 
Ристески Драган, Ристески Благоја, Ристески Слобо-
дан, Насковски Драгослав, сите од Скопје и Димиш-
ковски Раде од с. Студена Бара — Куманово. 

Основни дејности. 
1. Градежно занаетчиство: 
— инсталатерска за водовод, гасни постројки и 

канализација, 
— инсталатерска за централно греење и уреди 

за климатизација, 
2. Металопреработувачка: браварска, лимарска — 

за изработка на производи од лим и вршење на ли-
марски услуги. 

Во правниот промет со трети лица Задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица Задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата емчат и основачите на 
задругата во висина на здружениот влог кој изне-
сува 10.000 динари за секоја обврска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
852/84. (140) 

Окружниот, стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 25 од 20. III. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1965-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар здружувањето во Деловната заедница на преду-
чилишни установи на СРМ, со одговорност на член-
ките за чија сметка е преземена обврската - Скопје, 
ул. „Исаија Мажовски" бб. 

Деловната Заедница е основана со Самоуправна 
спогодба заклучена во септември 1977 година. 

Основачи на Деловната заедница се: Детската 
градинка „13 Ноември" - Скопје; Предучилишната 
установа „Кочо Рацин", Ц. О. - Скопје; Предучи-
лишната установа „Орце Николов" - Скопје; Пре-
дучилишната установа „Мајски цветови" - Скопје; 
Работната организација за воспитување и образова-
ние и згрижување на децата од предучилишната воз-
раст „Распеана младост", Ц. О. - Скопје и Преду-
чилишната установа „Влае, Ц. О. - - Скопје. 

Основни дејности: 
Заедницата на предучилишните установи во СР 

Македонија (во натамошниот текст: Заедница) е ос-
нована со цел за разгледување прашања од заеднич-
ки интерес, заемна соработка и меѓусебна помош на 
предучилишните установи, за што поуспешно оства-
рување на нивната улога во воспитувањето на децата. 

Деловната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во свое име, а за сметка на здру-
жените работни организации. 

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица од страна на деловната заедница одговара 
здружената организација за чија сметка обврската е 
преземена. 

Лице овластено за застапување е Петревска Ми-
лица, раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
25/85. (141) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 224 од 22. III. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1085-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар правото на вршење работи на надворешно-тргов-
скиот промет на Градежниот институт „Македонија", 
Ц. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди" бр. 91, со 
следните податоци: Дејност во надворешно-трговски 
промет. 

— 110406 — испитување на градежен материјал 
и земјиште, 

— 110401 — просторно и урбанистичко планира-
ње и проектирање; 

— подготвување и изработка на урбанистички 
просторни проекти и планови, регулациони планови; 

— подготвување урбанистички планови за изград-
ба и др. 

110402 — проектирање градежни објекти; 
— изработка-проектирање на градежна-техничка 

документација. 
110403 — друго проектирање; 
— изработка на техничка документација (проек-

тирање), освен градежна. 
110404 — инженеринг; 
— организација и посредување во изградба на 

комплетни стопански и други објекти (инженеринг). 
11050 — геолошки истражувања; 
— површински и подземни истражни работи (ис-

тражни дупчења, истражни ходници, ископи, и дру-
ги истражни работи); 

— хидрогеолошки истражувања (истражувања и 
проучување на подземни води); 

— инженерско-геолошки истражувања (истражува-
ња и проучување на терен заради изградба на гра-
дежни објекти). 

110611 — истражувачко-развојни услуги во сто-
панските дејности; 

— истражувачко-развојни услуги заради оствару-
вање нови или подобрување на постојни материјали, 
производи, постројки и сл. 

110620 — економски организациони и технолош-
ки услуги; 

— услуги од организации што се занимаваат со 
консултантска дејност, со прашања за продуктивнос-
та на трудот, со технолошки, организациони и еко-
номски студии и анализи, со изработка на планови 
за развој, со подготвување инвестициони програми 
и сл. 

Споредни дејности. 
050100 — адаптација и поправки на стопански, 

станбени и други згради ; 
050201 — реконструкција и поправка на патиш-

та, тунели, улици и плоштади, железнички и друм-
ски мостови, надвозници, подвозници и вијадукти; 

050202 - реконструкција и поправка на брани, 
насипи, канали, базени, тунели, цевоводи осигурува-
ње на брег, надворешен водовод и канализација и на 
други хидро-градежни објекти; 

050302 — завршни и занаетчиски работи во гра-
дежништвото; 

— фасадерски, терацерски, молеро-фарбарски, 
паркетарски, гипсарски и изолатерски работи, работи 
врз обложување на подови и скалишта со линолеум, 
гума И' друг материјал и други градежно-занаетчиски 
и завршни работи во градежништвото. 
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Лице овластено за застапување во надворешниот 
,промет е м-р Милковски Божидар, дипл. град. инж. 
директор, без ограничување , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
224/85. (143) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 2.35 од 15. III. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1574-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената — проширувањето на споредната деј-
ност на Посебната организација „Препород", Н. Сол. 
О., во состав на Казнено-поправниот дом — Идризо-
во, со следните податоци: 

Споредната дејност се проширува и со: 
070125 — трговија на мало со мебел, 
070224 — трговија на големо со градежен, сани-

тарен и инсталационен материјал. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

235/85. (144) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 256 од 6. III. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-374-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на фирмата на Детската градинка „13 
Ноември" Ц. О. — Скопје, ул. „Никола Тримпаре" 
бр. 17-а, која во иднина ќе гласи - Работна органи-
зација за згрижување, воспитание и образование на 
децата од предучилишна возраст „13 Ноември", Ц. 
О. — Скопје ул „Никола Тримпаре" бр. 17-а. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
256/85. (145) 

на Работната организација за згрижување, воспита-
ние и образование „Орце Николов", Ц. О., ул. „Дра-
гиша Мишови^:" бб, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник Кацарска Милка, в. д. 
директор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Газепова Слободанка, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
164/85. (149) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 174 од 14. II. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 2-46-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар проширувањето на споредната дејност на Земјо-
делската задруга „Илинден" — с. Петровец, Скопје, 
со следните податоци: Проширување на споредните 
дејности со. 

— штедно-кредитно работење, прибирање на па-
рични средства и давање на заеми; 

— откуп и промет на големо и мало на непре-
хранбени стокџ, алкохолни и безалкохолни пијалоци 
И ДРУГО; 

— организирање - откуп и промет на сите видови 
секундарни суровини на големо и мало; 

— организирање на земјоделски дејности за по-
добрување на условите за живот и работа во населе-
ните места каде што делува задругата преку форми-
рање на занаетчиски работилници, одделни сервиси 
и комунални објекти и други дејности од малото сто-
панство. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
174/85. (150) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 339 од 18. III. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-59-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицето овластено за застапување на 
Центарот за професионална рехабилитација на мла-
динци со оштетен слух „25 Мај" — Скопје, ул. „Бла-
гој Стефковски" бб, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Трајче Кикерков, директор, 
без ограничување, а се запишува како нов застапник 
Лелица Спасиќ, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
339/85. (146) 

Окружниот стопански суд во Штип, оо решение-
то Фи. бр. 97 од 5. IV. 1984 година, таа регистарска 
влошка бр. 1^395-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицата овластени за застанување на РО 
Економски факултет — Штип, со следните податоци: 
Правото на застанување на досегашниот в. д. декан 
на Економскиот факултет од Штип Радојков Асен 
престанува, а за декан е именуван Ацковски Никола, 
кој со неограничени овластувања ќе го застапува Фа-
култетот. 

Уписот се изврши во регистарот в.рз основа на 
Одлуката на Советот на Економскиот факултет — 
Штип, бр. 02-258 ОД 28. III. 1984 година. 

Од Окружниот с поп анаки суд во Штип, Фи. бр. 
37/84. (435) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 190 од 15. III. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1631-15-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Работната организација за основно воспитание и 
образование „Илинден" О. Сол. О. со ООЗТ — Скоп-
је, ООЗТ Специјално основно училиште „Иднина" — 
Скопје, ул. „Н-ра Македонска ударна бригада" бр. 
3, со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Дачевска Јаворка, директор, без ограничува-
ње, а се запишува новиот застапник Заткоска А. Спа-
сија, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
190/85. (147) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 143 од 8. И. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 2-38-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар проширувањето на споредната дејност на Земјо-
делската задруга „Македонија", РО — с. Илинден, 
Скопско, со следните податоци: Се проширува спо-
редната дејност СО: 

— штедно-кредитно работење. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

143/85. (148) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 164 од 8. II. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-210-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 178 од 19. VI. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-636-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластени лица за застапување на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за водо-
стопанство, Ц. О. — Штип, оо следните податоци: 
Правото на застапување на досегашниот потписник 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
водостопанство, Ц. О — Штип Јордан Љуботенски 
престанува, а за индивидуален работоводен орган е 
именуван Јовановски Симеон, кој со неограничени 
овластувања ќе ја застапува ОСИЗ. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
Одлуката на ОСИЗ за водостопанство — Штип, бр. 
0305-22/,1 од 4 V. 1984 година 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
178/84 (436) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 175 од 13 VI. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-605-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на фирмата на Комбинираната дет-
ска установа „7 Септември" ЈД. О. — Пехчево, со 
следните податоци: Комбинираната детска установа 
„7 Септември" Ц. О — Пехчево ја менува својата 
фирма која во иднина ќе гласи - Работна организа-
ција за згрижување, воспитание и образование на 
децата од предучилишна возраст „7 Септември" Ц. 
О. — Пехчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
175/84. (427) 
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то Фи. бр. 1207 од 29. X. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 3-1516-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Самоуправната интересна заедница за социјална 
заштита на општина Тетово — Тетово, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Рустеми 
Селман — секретар, без ограничување, а се запишу-
ва како нов застапник Зулфиу Беќир — секретар, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1207/84. (42Ј) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 244 од 1. IX. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 327, ја запиша во судскиот ре 
гистар промената на лицето овластено за застапува 
ње на Основното училиште „Страшо Пинџур" -
Вевчани, со следните податоци. 

I. Му престанува овластувањето за застапување 
на Основното училиште „Страшо Пинџур" — Вев-
чани на лицето Ѓурчин Размовски, досегашен дирек-
тор на училиштето 

II. Основното училиште „Страшо Пинџур" Вев-
чани ќе го застапува новоизбраниот директор Јор-
данка Попеска. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр 
244/84. (369) 

Окружниот с шпански суд во Битола, оо реше-
нието Фи. бр. 238 од 27. VIII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр 152 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на фирмата на РО Работна органи-
зација Основно училиште „Јосип Броз Тито" — Стро-
га, оо следните податоци: Се менува фирмата н 1 
Централното основно училиште „Јосип Броз — Тито" 
— Струга и истата ќе гласи: Работна организација 
— Основно училиште ,Јосип Б Р О З ТИТО" — Струга, 
со Ц. О. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
238/84. (370) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство од I до IV година и диплома на 
име Максут Камбери, Тетово. (2820) 

Свидетелство за VI одделение на име Јакуп 
Мамути, Тетово. . (2821) 

Свидетелство за VI одделение на име Џела-
дин Билали, Тетово. (2822) 

Здравствена легитимација на име Хамит Мех-
меди, Тетово. (2823) 

Свидетелство за III клас на име Екрем Алити, 
Тетово. (2824) 

Свидетелство за I и II клас на име Екрем 
Алити, Тетово. (2825) 

Свидетелство од I до III година и диплома на 
име 'Афет Несими, Тетово. (2826) 

Свидетелство за III година на име Сељадин 
Селмани, Гостивар. (2827) 

Здравствена легитимација на име Драгица Ни-
коловска, Прилеп. (2828) 

Свидетелство за I одделение на име Марија 
ѓорѓиеска, Прилеп. (2829) 

Свидетелство за IV одделение на име Муза-
фере Буровиќ, Прилеп. (2830) 

Свидетелство за II клас на име Снежана Сто-
јановска, Прилеп. (2831) 

Диплома на име Аднан Шакири, Куманово. 
Свидетелство за VIII одделени ана име Радој-

ка Атанасовиќ, Титов Велес. (2833) 
Свидетелство на име Ончева Гордана, Титов 

Велес. ' , (2834) 
Свидетелство на име Димова Светлана, Титов 

Велес. (2835) 
Диплома на име Шеип Мамиши, Тетово. (2836) 
Свидетелство на име Севди Бајрами, Тетово. 

Работна книшка на име Томе Рафајловски, Те-
тово. (2838) 

Здравствена легитимација на име Светлана То-
филовска, Тетово. (2839) 

Лична карта на име Ајет Мустафи, Тетово. 
(2840) 

Лична карта на име Мирадије Мустафи, Те-
тово. (2841) 

Лична карта на име Јонус Селими, Тетово. 
Свидетелство за III година на име Тадџедин 

Камбери, Тетово. (2843) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нав-

сер Адеми, Неготино. (2841) 
Свидетелство за VI одделение на име Имерли 

Камбери, Гостивар. (2845) 
Свидетелство за IV одделение на име Кенан 

Бешири, Гостивар. (2846) 
Здравствена легитимација на име Славе Ве-

љановски, Штип. (2847) 
Свидетелство на име Благој Андонов, Штип. 
Здравствена легитимација на име Илчо Митев, 

Штип. (2849) 
Здравствена легитимација на име Даница Сто-

јанова, Штип. (2850) 
Здравствена легитимација на име Дафинка Сто-

јанова, Штип. (2851) 
Свидетелство за VIII одделение на име Живка 

Веселинова, Крушево. (2852) 
Здравствена легитимација на име Назим Ари-

фи, Куманово. (2853) 
Свидетелство за IV одделение на име Снежана 

Ангеловска, Кратово. (2854) 
Свидетелство на име Добрила Ангелова, Кра-

тово. (2855) 
Свидетелство за VIII одделение на име Кос-

товски Жарко Драган, с. Конопница, Крива Па-
ланка. (2856) 

Свидетелство за IV клас на име Славче Про-
шев, Штип. (2858) 

Свидетелство на име Перо Голиев, Штип. (2859) 
Воена книшка на име Благоја Атанасовски, 

Скопје. (2860) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зоран 

' Труј оски, Струга. (2101) 
Свидетелство за VIII одделение на име Роса 

Делковска, Тетово. (2105) 
Одобрение бл. 15-590-594 за аутопревоз на име 

Зија Имети, Тетово. (2107) 
Свидетелство од I до IV клас и диплома на 

име Абдулнасет Гафури, Тетово. (2108) 
Свидетелство за VI одделение на име Беќир 

Ибиши, Тетово. (2109) 
Свидетелство за I година на име Исо Рушити, 

Тетово. (2110) 
Работна книшка на име Јагода Ангеловска, Те-

тово. - (2111) 
Здравствена легитимација на име Шериф Са-

дики, Тетово. (2112) 
Лична карта на име "Душан Андоновски, Те-

тово. (2113) 
Лична карта на име Абдилазиз Муртезани, 

Тетово. (2114) 
Свидетелство од I до IV година и за завршен 

испит на име Музафер Хамзари, Тетово. (2115) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нури-

осман Јакупи, Тетово. (2116) 
Здравствена легитимација на име Мисим Ми-

сими, Тетово. - (2117) 
Здравствена легитимација на име Бесник Зен-

дели, Тетово. (2118) 
Работеа книшка на име Ала Емини, Тетово. 
Лична карта на име Ала Емини, Тетово. (2120) 
Здравствена легитимација на име Енвер Емур-

лаи, Тетово. (2121) 
Свидетелство за III година на име Љутвија 

Дестанов ски, Гостивар. (2122) 
Диплома на име ѓорѓе Дичовски, Гостивар. 
Свидетелство за III година и завршен испит 

на име Љамутеирем Идризи, Гостивар. (2124) 
Свидетелство за VIII одделение на име Имрли 

Рахмани, Гостивар. (2125) 

Бр. 30 - Стр. 11ѕ 
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Врз основа на член 43 од Законот за судовите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ" број 
41 /75), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на двајца постојани судии 
на Основниот суд на здружен труд во Скопје 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите од 

член '36 од Законот за судовите на здружениот труд, 
треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ 
— Комисија за прашања на изборите и именувањата 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето. 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Собра-
нието на општината Охрид 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на еден судија во Општинскиот 

суд во Охрид 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите по 

член 91 од Законот за редовните судови треба да' 
поднесат пријави со потребната документација до 
Собранието на општината — Охрид, Комисија за из-
бори и именувања во рок од 15 дена од денот на / 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Врз основа на член 95 од Законот за редовните1 

судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79), Коми-
сијата за избори и именувања на Собранието на оп-
штината Гостивар 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на еден судија на' Општин-/ 

скиот суд во Гостивар ' 
Кандидатите за судија на Општинскиот суд, по-

крај општите услови предвидени во Законот за здру-
жениот труд, треба да ги исполнуваат и посебните 
услови дадени во член 91 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79). ј 

Пријавите со потребните документи се доставу-
ваат до Собранието на општината Гостивар — Ко-
мисија за избори и именувања, во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето во весникот „Нова Ма-
ке д они ја". 
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Одлука за помилување на осудени лица 
Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на составот на Републичкиот 
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Уставот — — — — — — — — — 
Одлука за изменување на Одлуката за ут-
врдување бројот на членовите на Сове-
тот за народна одбрана на Претседател-
ството на СРМ и за нивното именување — 
Одлука за основите и мерилата за стек-
нување и распределба на средствата за 
лични доходи и другите примања и надо-
местоци на функционерите во Претседа-
телството на Социјалистичка Република 
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директор на Уредот за документација на 
Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија — — — — — — — — 757 
Правилник за начинот на пресметување 
и уплатување на средствата за поттик-
нување на извозот на стоки и услуги -
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Решение за одобрување употреба на сли-
ковница — — — — - — — — — 759 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Систематика на животните — био-
техничка струка — — — — — — — 759 
Решение за одобрување' употреба на учеб-
никот Технологија на млеко и млечни 
производи — — — — — — — — 759 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Анатомија на животните и човекот 
ра биотехничка струка — — — — — 759 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Основи на рударство и металургија 759 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Основи на градежништвото и гео-
дезија — — — — — — — — 760 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Геометрија за VII одделение со 
збирка задачи — — — — — — — 760 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Физика за III степен на занима-
њата од физичко-техничко-математичко-ин-
форматичка струка — — — — — — 760 
Решение за одобрување употреба на учеб-
никот Хемија за III клас — — - — 760 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 263/84 од 18 април 1985 година — 760 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 88/85 ОД 19 јуни 1985 година - 761 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 97/84 од 19 јуни 1985 година — 761 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 252/84 од 12 јуни 1985 година — 762 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 12/85 од 19 јуни 1985 година —/ 763 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 29/85 ОД 19 јуни 1985 година - 763 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 111/85 ОД 19 јуни 1985 година — 764 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 137/84 ОД 19 јуни 1985 година — 764 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 231/84 од 19 јуни 1985 година — 765 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 18/84 ОД 3 јули 1985 година - 766 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 241/84 ОД 3 јули 1985 година — — 766 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 150/84 ОД 3 јули 1985 година - 767 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 50/85 од 3 јули 1985 година - - 767 
Одлука н-а Уставниот суд на Македонија, 
У. бр 87/80 ОД 5 јули 1985 година - 768 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У бр. 15/85 од 10 јули 1985 година - 769 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 236/84 ОД 10 јули 1985 година - 769 
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^Исправка на Одлуката на Уставниот суд 
на Македонија, У. бр 162/84 ^ — — 770 
^Исправка на Решението за највисоките из-
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ња во странство што на републичките ор-
гани на управата и на републичките ор-
ганизации им се признаваат во матери-
јални трошоци — — — — — — — 770 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

КИЧЕВО 
Одлука за - плаќање на придонес од 
личен доход од работен однос на ОСИЗ 
за воспитание и образование — Кичево на 
вработените во организациите на здружен 
труд во РО „Треска - Копачка", ООЗТ 
„Финала" — Кичево, Рудникот „Стогово" 
и Водостопанството „Треска" од Кичево 771 


