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342. 
Врз основа на член 443 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничката седница на сите собори, одржана на 15 
јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ НА 
УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Се прогласуваат Ама,ндманите на Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија ги у,свои на заедничката 'седница на 
сите собори, одржана на 15 јули 1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1764 
15 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

АМАНДМАНИ НА УСТАВОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Овие амандмани се составен дел па Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија и влегу-
ваат во сила со денот на прогласувањето 

АМАНДМАН I 

1. Сите органи на власта и На самоуправува-
њето и другите носители на самоуправни, јавни и 
друш општествени функции се должен, во рамките 
на своите права, должности и одговорности, да 
обезбедуваат услови за остварување на интересите 
на работничката класа и на сите работни луѓе во 
општествено-економските и политичките о,дноси на 
социјалистичкото самоуправување, а -посебно во де-
легатскиот систем, и за остварување на правата, 
обврските и одговорностите на работните луѓе и 
граѓаните во самоуправните и другите организации 
и заедници и во општествено -политичките заед-
ници. 

Организацијата, составот и начинот на работа 
на колективните органи на власта и на самоупра-
вувањето се уредуваат така што да се обезбедува 
колективна работа, одлучување и одговорност и 
рамноправност на членовите на тие органи BIO ос-
тварувањето на нивните права, 'должности и одго-
ворности утврдени со Уставот, односно со статутот 
и законот. 

Секој член на колективниот орган лично е од-
говорен за својата работа ,и, во согласност со сво-
ите права и должности, за работата и одлуките 
на тој орган. 

Секој член на колективниот орган кој е опре-
делен да учествува во работата на другите органи 
и тела е должен, согласно со начелата на делегат-
скиот систем, да постапува во согласност со овлас-
тувањата, насоките и ставовите на тој орган. 

Сите органи ,на власта и на самоуправувањето 
и другите носители на самоуправни, јавни и други 
општествени функции се должни своите права и 
должности да ги вршат така што да се овозмо-
жува остварување општествена контрола над нив-
ната работа. 

2. Со оној амандман се дополнуваат одредбите 
на оддел 1, Глава III од Првиот дел на Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија. 

АМАНДМАН II 

1-. Избраните и именуваните функционери и 
друлите носители на самоуправни, јав,ни и други 
општествени функции за кои тоа е определено со 
Уставот, статутот или законот, се избираат односно 
се именуваат за време до четири години, доколку 
за одделни од нив со Уставот не е поинаку опре-
делено. 

Избраните ,и именуваните функционери и дру-
гите носители на самоуправни, јавни и други оп-
штествени функции за кои тоа е определено со 
Уставот, статутот или законот, можат да бидат из-
бирани односно именув,ани најмногу ,двапати еднопо-
друго на истата функција, ако за одделни од нив 
со Уставот не е поинаку определено. 

Времетраењето на мандатот и ограничувањето 
на повторниот избор, односно именување на избра-
ните и именуваните функционери и ,на другите но-
сители на самоуправни, јавил и други општествени 
функции за кои тоа е определено со Уставот, ста-
тутот или законот, се уредуваат со Уставот, стату-
тот, законот или со деловникот на собранието на 
општествено-политичката заедница во согласност 
со Уставот, односно статутот. 

Претседателите на собранијата на општествено-
но литичките заедници се избираат за време на ј -
многу ,до две години во текот на траењето,. на ман-
датниот период на собранието. 

Претседателите на извршните органи на собра-
нијата на општественонполитичкзите заедници не 
можат да бидат избирани двапати едноподруго на 
истата функција, ако со Уставот односно со ста-
тутот е определено нивниот мандат да трае подол-
го од две години. 

Времетраењето на мандатот и повторниот из-
бор, односно именување на носителите на право-
судни функции, како и времетраењето на мандатот 
и ограничувањето на повторното именување на оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето, 
се уредуваат со закон. 

2. Ако избраниот или именуваниот функционер 
на иста функција помине повеќе од половина од 
утврдениот мандатен период, се смета дека, во по-
глед на можноста за повторен избор односно име-
нување, поминал на таа функција цел мандатен 
период. 

i3. Со овој амандман се заменуваат одредбите 
на член 167 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 
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АМАНДМАН III 

1. Претседателот на Собранието на Социјалист 
тинка Републичка Македонија се избира за време 
од една година и може да биде избиран најмногу 
уште еднаш на истата функција во токот на трае-
њето на мандатарот период на Собранието. 

2. Со овој амандман се заменуваат одредбите 
на ставовите 2 и 3 и се брише став 4 на член 362 
од Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

АМАНДМАН IV 

1. Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, избира осум членови на Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија 
врз основа на листата што ја предлага Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Македонија 
по постапка што се утврдува со закон. 

Член на Претседателството по својата функција 
е прецрдателот на органот на Сојузот на кому-
нистите на Македонија утврден .со Статутот на Со-
јузот на комунистите на Македонија. 

Членовите на Претседателството се (избираат за 
време од четири години и можат да бидат избирани 
најмногу двапати едноподруго на истата функција. 

Претседателството 'избира претседател од редот 
на избраните членови за време од една година. 

Претседателот на Претседателството не може 
да биде повторно избиран на истата функција во 
текот на траењето на мандатниот период на Прет-
седателството. 

2. Со овој амандман се заменуваат одредбите на 
ставовите 2, 3 и 4 на член 380 и одредбите на ста-
вовите 2 и 3 на член 381, а се однесува и на точка 
19, став 1 на член 318 и на алинеја 2 на член 338 
од Уставот на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

АМАНДМАН V 

1. Претседателот на Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
го избира Собранието по предлог од Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија 
за време од четири години и не може да биде из-
биран на истата функција двапати едноподруго. 

Членовите на Извршниот совет ги избира Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја до предлог што го поднесува Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата ,на Собранието, 
по претходно мислеше на кандидатот за претседа-
тел на Извршниот совет. 

Членовите на Извршниот совет се избираат за 
време од четири години и можат да бидат избира-
ни на истата функција уште за еден мандатен пе-
риод. 

Co закон се определува кои републички секре-
тари и други функционери што раководат со ре-
публичките органи на управата и со републичките 
организации се именуваат од редот на членовите 
на Извршниот совет. 

Оставката на мнозинството членови на Советот 
повлекува оставка на целиот Извршен совет. 

Извршниот совет одлучува со мнозинство гла-
сови на членовите на Советот. Со закон се утврду-
ва во кои случаи Извршниот совет одлучува со 
мнозинство гласови на членовите на Советот при-
сутни на седницата. 

2. Со овој амандман се заменуваат одредбите 
на 'ставовите 1, 2 -и 3 на член 395, членот 396, чле-
нот 397 и одредбите на став 2 на член 401 и се 
бришат одредбите на точка 25 на став 1 на член 
318 и на алинеја 7 на член 338 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија што се одне-
суваат на секретарот на Извршниот совет. 

АМАНДМАН VI 

1. Функционерите што раководот со републич-
ките ортани на управата и со републичките орга-
низации што ли именува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија се именуваат за 
време од четири години по предлог на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата на Со-
бранието, по претходно мислење на Извршниот со-
вет. 

Овие функционери можат да бидат именувани 
најмногу двапати едноподруго на иста функција. 

2. Со овој амандман се заменуваат одредбите 
на член 412 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

АМАНДМАН VII 

1. Уставниот суд на Македонија има девет 
судии што ги избира Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Судиите на Уставниот суд на Македонија се 
избираат за време од осум години и не можат да 
бидат повторно избирани на истата функција. 

Претседателот на Уставниот суд на Македонија 
го избира Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија од редот на судиите за време од 
една година и може да биде избиран уште еднаш 
на истата функција. 

2. Со овој амандман се заменуваат одредбите на 
ставовите 1 и 2 на член 424 од Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

АМАНДМАН VIII 

1. За време на воена состојба, по исклучок, до-
дека трае таа состојба и ако тоа го бараат инте-
ресите на одбраната на земјата, Претседателството 
на Социјалистичка Република Македонија може да: 

— донесува уредби со законска сила со кои 
може да се запрат одделни одредби од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија што се 
однесуваат на одделни ^слободи, права и должности 
на човекот и граѓанинот и на права на самоуправ-
ните организации и заедници и на составот и ов-
ластувањата на извршните и управните органи, 
како и да се образуваат општествено-иолитички 
заедници и да се определува составот, организа-
цијата и надлежноста на нивните органи; 

— укинува или поништува незаконски акти на 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија и на републичките органи 
на управата и на републичките организации и акти 
на органите на општината ,и на градската заедница, 
како и акти на организациите на здружениот труд 
и на другите -самоуправни организации и заедници. 

2. (Со овој амандман ,се заменуваат одредбите на 
став 2 на член 378 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија. 

АМАНДМАН IX 

За спроведување на амандманите од I до VIII 
и за обезбедување премин кон нивна примена, ќе 
се донесе уставен закон. 

Предлогот на уставниот закон го утврдува Оп-
штествено -политичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Уставниот закон го донесува и го прогласува 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на заедничка седница на сите собори и вле-
гува во сила со денот на прогласувањето на Аман-
дманите од I до VIII на Уставот на Социјалистич-
ка Република Македонија. 
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343. 
Брз основа на Амандман IX став 3 на Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничката седница на сите собори, одржана 
на 15 јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА УСТАВНИОТ ЗАКОН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ ОД I 
ДО VIII НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Уставниот закон за спроведу-
вање на Амандманите од I до VIII на Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го усвои на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 15 јули 1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1763 
15 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

,таа Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

УСТАВЕН ЗАКОН 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АМАНДМАНИТЕ ОД I 
ДО VIII НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Амандманите од I до VIII на Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Амандмани) се применуваат од денот 
кога ќе ли прогласи Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, ако примената на одделни 
амандмани, односно на нивни одредби, со овој за-
кон не е поинаку определена. 

Член 2 
Одредбата на Амандманот III што се однесува 

на изборот на претседателот на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија се применува 
од денот на првата седница на новаизбраното Со-
брание на Социјалистичка Република Македонија 
во 1982 година. 

Член 3 
Одредбите на Амандманот IV игно ое однесу-

ваат на изборот на претседателот на Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија 
се применуваат од денот на првата седница на но-
воизбраното Претседателство на Социјалистичка 
Република Македонија во 1982 година. 

Член 4 
Одредбите на Амандманите V и VI ,се ,пр,имену-

ваат од денот на конституирањето на новоизбрано-
то Собрание на Социјалистичка Репуб,лика Маке-
донија во 1982 година. 

Ч лен 5 
Одредбата на Амандманот VII што се однесува 

на изборот на (претседателот на Уставниот суд на 
Македонија се применува од денот на конституи-
рањето на новоизбраното Собрание на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Времето поминато на функцијата претседател 
на Уставниот суд на Македонија се смета во време-
траењето на мандатот како судија на Уставниот 
суд на Македонија. 

Член 6 
При примената на одредбите на Амандманите 

што се однесуваат на ограничувањето на повтор-
ниот избор, односно именување, на избраните и 
именуваните функционери им се смета времето по-
минато на тие функции во мандатите периоди 
што непосредно им претходеле. 

Член 7 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија до 31 декември 1981 година ќе донесе: 
.1. Закон за Извршниот совет на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија, 
2. Закон за избор на членови на Претседател-

ството на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 8 
Законите и другите прописи и општи акти што 

не се во согласност со Амандманите, мораат да се 
усогласат со нив нај,доцна во рок од една година 
од денот на прогласувањето на Амандманите. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила кога, истовремено 

со прогласувањето на Амандманите, ќе го прогласи 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на заедничка седница на сите собори. 

344. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Соци ја листичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕСТОК НА НЕ-
ГАТИВНИТЕ КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО ЗАЕМОТ 
НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 
РАЗВОЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПШТО ЈУГО -

СЛОВЕНСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОЕКТ 

Се прогласува Законот за -изменување на За-
конот за надоместок на негативните курсни раз-
лики по заемот на Меѓународната банка за обнова 
и развој за извршување на општо југословенскиот 
земјоделски проект, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 
јули 1981 година. 

Bp. 08-1782 
15 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател 
иза Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕС-
ТОК НА НЕГАТИВНИТЕ КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО 
ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБ-
НОВА И PA3iBOJ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОП-

ШТОЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ПРОЕКТ 

Член 1 
Во Законот за надоместок на негативните 

курсни разлики по заемот на Меѓународната бан-
ка за обнова и развој за извршување на општо ју-
гословенскиот земјоделски проект („Службен вес-
ник на СРМ" број 41/75 и 22/76), во насловот збо-
ровите „заемот на" се заменуваат со зборовите „за-
емите од", а зборовите по зборот „развој" се бри-
шат. 

Член 2 
Член 1 се менува и гласи: 
„На Стопанската банка — Здружена банка — 

Скопје и се признава надоместок на негативните 
курсни разлики што Ike се утврдат при отплатите 



на ануитетите за кредитите што ли одобрува на 
индивидуалните земјоделски производители од за-
емите на Меѓународната банка ,за обнова и ра(звој". 

Член 3 
Во членовите 3 и 4 зборот „Централа" се заме-

нува со зборовите „Здружена банка". 

Член 4 
Овој закон влегува во -аила осмиот ден од де-

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

345. 
(Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕ-
МЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИ-
НИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И САМОУПРАВНИТЕ ИН-

ТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за привремена забрана 

на располагањето со дел од општествените сред-
ства на општините, Републиката и самоуправните 
интересни заедници во 1931 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 
јули 1981 година. 

Бр. 08-1783 
15 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ,, 
Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГА-
ЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА 
НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И САМОУП-

РАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 
ГОДИНА 

Член 1 
Со овој закон се уредува привремената за -

брана на располагањето со дел од општествените 
средства утврдена со Законот за привремена за-
брана на располагањето со дел од општествените 
средства на општествено-политичките заедници и 
на самоуправните интересни заедници во 1981 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" број 32/81) и се 
(пропишува начинот на располагање со овој дел 
од општествените средства на општините, Репуб-
ликата и самоуправните интересни заедници во 
1981 годишна. 

Член 2 
Забраната на располагањето со дел од оп-

штествените средства, утврдена со Законот, од член 
1 на овој закон не се однесува на самоуправните 

интересни заедници од областа на патиштата и 
железничкиот сообракај, на средствата на фондо-
вите за заеднички резерви, како и на делот од 
средствата на Републичкиот буџет што -се користат 
за намирување на обврската по основ на придоне-
сот за буџетот на федерацијата. 

Член 3 
Забраната на располагањето со дел од сред-

ствата на општините, Републиката и на самоуп-
равните интересни заедници во 1981 година се ут-
врдува во процент од остварените изворни прихо-
ди во текот на 1981 година, и тоа: 

— за областа на: образованието, здравството и 
социјалната заштита — во висина од 1,5%; 

— з-а областа на науката, културата, физич-
ката култура, вработувањето, детската заштита, 
пензиското и 'инвалидското осигурување, како и 
заштитата од градобијност — во висина од 2,3%; 

— за областа на станувањето за делот на при-
донесот од доходот — во висина од 3,8% и 

— за општините и Републиката (средствата на 
буџетите и други. приходи од дан-оци, надоместоци 
и такси) - ЈВО висина од 3,8%. 

Член 4 
Средствата што се обезбедуваат (според член 3 

од овој закон, ќе се користат за поттикнување на 
извозот. 

Член б 
Сред-ствата од член 3 на овој закон (ќе ги из-

двојува на посебна 'сметка на секој корисник Служ-
бата на општественото книговодство месечно, поч-
нуванион од 20 јули 198)1 година. 

Средствата од став 1 на овој член Службата 
на општественото книговодство ќе ги пренесува, 
во согласност со републичкиот секретар за финан-
сии, преку преодна, републичка сметка, на Инте-
ресната заедница на Југославија за економски од-
носи со странство, во периоди и износи што ќе 
бидат утврдени со меѓурепубличики договор за (спро-
ведување на Законот од член 1 на 'овој закон. 

За приходите остварени во периодот јануари— 
јуни 1981 година пресметката за издвојување на 
дел од средствата според член 3 од овој закон 
Службата на општественото книговодство ќе ја из-
врши во рок од 10 дена по влегувањето во сила 
на овој закон, а нивното издвојување на преод-
ната републичка сметка ќе го обезбеди веднаш 
или најмногу во 3 еднакви рати до крај-от на месец 
септември во зависност од расположливите сред-
ства на жиро сметката на корисникот на општес-
твени средства. 

За приходите што ќе се остварат во второто 
полугодие на 1981 година пресметувањето и издво-
јувањето на средствата ќе се врши до 20-ти во 
месецот за претходниот месец. 

Член 6 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии, во рок од 30 дена од донесувањето на овој 
закон да донесе упатство за начинот на пресме-
тувањето, уплатувањето на обврската, како и за 
насочувањето на средствата од преодната репуб-
личка сметка. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила наредниот дем од 

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



346. 
Врз основа на член 318 ста-в 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врс-
ка со член 73 од Законот за девизното работење и 
кредитните односи со странство („Службен лист на 
СФРЈ" број 15/77), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Отптествено-политичкиот собор, одржани на 15 
јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИТЕ 
НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА 

И НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1981 ГОДИНА 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на вкупниот из-
нос на девизите наменети за потребите на Репуб-
ликата и на општините за 1981 година („Службен 
весник на СРМ" број 43/80), во член 1, износот 
„520.500.000" се заменува со износот „388.240.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1784 
15 јули '1981 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, c. р. Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с, р. 

347. 
Врз основа на член 117 став 2 од Законот за 

патишта („Службен весник на СРМ" број 15/80), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Соборот на општините, одржани на 
15 јули 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРА-
МА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОН-
СТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИО-
НАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СОЦИ ЈА ЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 19Ѕ1 
ГОДИНА 

Се потврдува Годишната програма за (изградба, 
одржување и реконструкција на магистралната и 
региона дната пат.на мрежа во Социјалистичка Ре-
публика Македонија за 1981 година, што ја донесе 
Собранието на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за патишта на седницат-а одржана на 
18 јуни 1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1787 
15 јули 1981 година 

Скопје 

345. 
,Врз основа на член 315 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
н-ик на СРМ" бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
шт ественоиполитичкиот собор, одржани на 15 јули 
19-81 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРАВЕН ФАКУЛ-
ТЕТ ВО БИТОЛА, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕ-
ДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУ-
ДИИ И УЧЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕТ-
СТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА 

ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на Работната 
организација Правен факултет во Битола, во де-
лот со кој се уредува режимот на запишување на 
студии и учеството на студентите и претставници-
те на општествената заедница во самоуправување-
то, што го донесоа работниците на Работната ор-
ганизација Правен факултет во Б,итола на рефе-
рендумот одржан на 11 мај 198.1 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1779 
13 јули 1981 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
ма Соборот на здружениов на Собранието на 

Труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, ic. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

349. 

Врз оси ова ,на член 318 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и член 25 
од Законот за музејската дејност („Службен вее-
ше^ на GFM" бр. 25/79), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и Ооштествено-
политичмиот собор, одржани на 15 јули 1981 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
СЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД МУЗЕИ НА МАКЕДОНИЈА - . АРХЕОЛОШ-
КИ, ЕТНОЛОШКИ П ИСТОРИСКИ МУЗЕЈ -
СКОПЈЕ, НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ 
НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ИН-
ТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТСТАВНИЦИ-

ТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ 

Се дава согласност на Статутот на Сложената 
организација на здружен труд Музеи на Македо-
нија — Археолошки, Етнолошки и Историски му-
зеј — Скопје, на одредбите што се однесуваат на 
работите ,од посебен општествен интерес и на у ч е -
ството на претставниците на општествената 



Стр. 558 - Бр. Ш СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
1 - -

15 јули 1981 

здружен труд Музеи на Македонија - Археолош-
ки, Етнолошки и Историски музеј — Скопје на 
референдумот одржан на 27 декември 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1780 
15 јули 1981 година 

Скопје 

Претседател 
ата Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с.р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р 

350. 

Врз основа на член 197 став 2 од Законот за 
водите („Службен весник на СРМ" број 6/81), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено -политичкиот собор, одржани 
на 15 јули 1901 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ИНИЦИЈАТИВ-
НИОТ ОДБОР ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА 

САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ВОДОСТОПАНСТВО 

За членови на Иницијативниот одбор за осно-
вање на Републичка самоуправна интересна за-
едница за водостопанство се именуваат: 

Крсте Нелковски, Републичка конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Ма-
кедонија, 

Душко Стоевски, Сојуз на Синдикатите на Ма-
кедонија, 

инж. Петар Бакалов, Стопанска Комора на Ма-
кедонија, 

'инж. Митко Трендафилски, Задружен сој.уз на 
Македонија, 

Слободанка Стериовска, Здружен земјоделско-
прехранбен комбинат „Македонија" — Скопје, 

Божидар Мадевски, Сложена работна органи-
зација „Електростопанство" — Скопје, 

Саво Апостоловски, директор на Водостопан-
ската организација ,,Полог'а - - Тетово, 

Горе Ситниковски, директор на „Мелиодроект" 
— Скопје, 

Перо Ризов, директор на Водостопанската ор-
ганизација „Повардарие" — Гевгелија, 

Гога Петковски, советник во Собранието на СР 
Македонија и 

Вангел Гогачев, лом. директор на ЗИК „Пе-
лашнија" — Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1791 
15 јули 1981 година 

Скопје 

351. 

Врз основа на член 6 од Законот за привре-
мена забрана на располагањето со дел од општес-
твените средства на општините, Републиката и са-
моуправните интересни заедници во 1981 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 25/81), републич-
киот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛА-
ТУВАЊЕТО НА ОБВРСКАТА, КАКО И ЗА НА-
СОЧУВАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОД ПРЕОДНА-

ТА РЕПУБЛИЧКА СМЕТКА 

1. Средствата утврдени со Законот за привре-
мена забрана на располагањето со дел од општес-
твените средства на општините, Републиката и са-
моуправните интересни заедници во 198(1 година 
(Законот), се пресметуваат, уплатуваат и насочу-
ваат на начинот утврден со ова упатство. 

2. Во пресметката за забрана на располагањето 
со дел од општествените средства, согласно член 3 
од Законот, се земаат остварените изворни при-
ходи на општините, градот Скопје, Републиката и 
самоуправните интересни заедници што се евиден-
тираат во Извештајот за наплата на приходите на 
општествено-политичките заедници и нивните фон-
дови, самоуправните интересни заедници и дру-
гите самоуправни организации и заедници и за 
нивната распределба по корисници (Образец — 

ч„Б-2"), а кои се распределуваат на жиро сметките 
на тие корисници. 

Ка ј Републичкиот буџет пр.есметаните прихо-
ди на начинот утврден во став 1 од точка 2 на 
ста упатство се намалуваат за делот од средствата 
што се користат за намирување на обврската по 
основ на придонесот за Буџетот на Федерацијата. 

К а ј самоуправните (интересни заедници за ста-
нување при пресметувањето на средствата за заб-
рана на располагањето се земаат само приходите 
од придонесот од доходот. 

Во пресметката за забрана на располагањето 
се земаат и приходите од даноците, надоместоците 
и таксите што им припаѓаат на општините и Ре-
публиката, а кои не се распределуваат во буџетите. 

'3. Пресметаните средства според тонка 2 од 
ова упатство, освен пресметаните приходи од став 
4, Службата на општественото книговодство ќе ги 
'издвојува на посебни сметки на корисниците. 

Пресметаните средства од став 4 од точка 2 на 
ова упатство Службата на општественото книго-
водство ќе ги издвојува на посебните сметки на 
општините односно Републиката. 

4. Издвоените средства на посебните сметки на 
корисниците се пренесуваат на преодната репуб-
личка сметка во роковите утврдени во став 3 и 4 
на член 5 од Законот. 

5. Средствата од преодната републичка сметка 
Службата на општественото книговодство, по налог 
на републ,ичкиот секретар за финансии, ги прене-
сува на сметката на Интересната заедница на Ју-
гославија за економски односи со странство. 

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

Бр. 11-1640/1 
15 јули 1981 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 
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352. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа чле-

нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата по одржа-
ната јавна расправа на 10 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. 'СЕ ОДБИВА предлогот на Месната заедница 
„Лепенец" од населбата „Ново Село" во Скопје за 
оценување уставноста и законитоста на Финансис-
ката програма за измена на Финансиската прог-
рама за уредување на градежното земјиште во 1980 
година и на Финансиската програма за измена на 
Финансиската програма за уредување на градеж-
ното земјиште во 1981 година, двете донесени од 
Собранието на град Скопје на И февруари 1981 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

3. Месната заедница „Лепенец" од населбата 
„Ново Село" во Скопје поднесе предлог за оцену-
вање уставноста и 'законитоста на финансиските 
програми означени во точката 1 на оваа одлука. 
Според мислењето на предлагачот изнесено во 
предлогот и на јавната расправа, оспорените фи-
нансиски програми не биле во согласност со За-
конот за градежно земјиште („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/79) затоа што предвидувале надоместо-
кот за уредување на градежното земјиште за бес-
правно изградените објекти да се плаќа според фи-
нансиската програма која важела во времето на 
вклопување на објектот во урбанистичкиот план, 
т. е. со неговата легализација. Ова мислење 
предлагачот го поткрепува со то,лкување на 
одредбите од Законот за градежното земјиште 
и смета дека обврската за плаЅќање надомес-
ток' за уредување на градежното земјиште е 
имотночправна обврска, како надомест на на-
правени трошоци во уредувањето на градежното 
земјиште која настанува во времето на градењето 
на објектот без оглед на тоа, кога тој е легализи-
ран. Предлагачот, исто така, истакна дека со ос-
порените акти се доведувале во нерамноправна по-
ложба (инвеститорите кои ,граделе, односно чиј-а об-
врска за плаќање на надоместокот настанала до 
1978 година, со оние кои граделе по таа година. 

Во одговорот на наводите во предлогот и на 
јавната расправа, застапникот на Собранието на 
град Скопје наведе дека оспорените акти претста-
вуваат измена на финансиските програми за 1980 
и 1981 година како усогласување со ставот на овој 
Суд, изразен во одлуката У. бр. 151/79 и со цел 
да се отклонат одредени непрецизности кои се за-
бележани во финансиската програма за 1980 го-
дина. Застапникот на доносителот на оспорениот 
акт наведе дека барањето на месната заедница го 
смета за неосновано и предложи Судот да го од-
бие предлогот. 

4. Во претходната постапка Судот утврди дека 
во точката 1 под з) на глава V од Финансиската 
програма за уредување на градежното земјиште во 
1980 година и во точката 1 под з) на глава V 
од Финансиската програма за уредување на гра-
дежното земјиште во 19811 година, е определено де-
ка за објектите што се изградени без уредна до-
кум-ентација до крајот на 1979 година, а се вкло-
пуваат во урбанистичкиот план, плаќањето на тро-
шоците за комунално уредување на градежното 
земјиште да се врши според износот определен во 
финансиската програма за дотичната година со прес-
метување камата од 7,5% и тоа од денот кога е 
донесено решението за сопирање на градба, од-
носно денот на започнувањето на градбата на се-
мејната станбена зграда, до денот на измирувањето 
на договорената обврска. 

Врз основа на овие одредби од финансиските 
програми, обврската за плаќање на надоместок за 

инвеститорите кои граделе без уредна документа-
ција, а потоа нивниот објект бил „вклопен" во ур-
банистичкиот план, се определува на тој начин 
што се зема дека обврската за плаќање надоместок 
настанала во времето иа градењето (сопирањето на 
градењето од страна на надлежен орган) и нејзи-
ната висина се определува според финансиската 
програма во таа година. На така утврдениот из-
нос, Собранието наплатува камата од 7,5% до де-
нот на смирувањето на обврската. 

Понатаму, Судот утврди дека на 11 февруари 
1981 година, Собранието на град Скопје, со Финан-
сиската програма за измена на Финансиската про-
грама за уредување на градежното земјиште во 
1980 година и со Финансиската програма за измена 
на Финансиската програма за уредување на гра-
дежното земјиште во 1981 година, ја изменило точ-
ката 1 под а) на главата V од Финансиската про-
грама за 1981 година и ја бришало соодветната од-
редба од финансиската програма за 1980 година. 
Измената на финансиската програма за 1981 годи-
на, се состои во тоа што предвидениот принцип на 
утврдување висината на обврската за плаќање на 
надоместокот се ограничува само за бесправно из-
градените објекти од 1978 година наваму, додека 
за другите објекти (изградени пред 1978 година), 
со измената на оваа финансиска програма повеќе 
не се регулира начинот на утврдувањето висината 
на надоместокот за уредување на градежното зем-
јиште. 

Со оглед на тоа, финансиските програми за 1980 
година и за 1981 година, по измените извршени со 
оспорените финансиски програми, повеќе не го 
уредуваат прашањето за висината на надоместокот 
за уредување на градежно земјиште за објектите 
кои се бесправно изградени до 1978 година, туку 
само финансиската програма за 1981 година, за об-
јектите изградени по 1978 година предвидува ви-
сината на надоместокот да се определува според 
финансиската програма која важела во времето 
на градењето на објектот. 

5. Според членот 38 од Законот за градежното 
земјиште, изградбата на станбени, стопански, ко-
мунални и други објекти по правило се врши на 
уредено градежно земјиште, а по исклучок и на 
земјиште што не е уредено под одредени услови 
предвидени во ставот 2 на овој член. Во членот 41 
од законот е определено дека во уредувањето на 
градежното земјиште и во неговото финансирање 
учествуваат: општината, месната заедница, само-
управните интересни заедници и други организации 
на здружен труд, како и инвеститорите. Учеството 
на одделните учесници во финансирањето на уре-
дувањето на градежното земјиште, се утврдува со 
среднорочна или едногодишна програма што. ја 
донесува собранието на општината, односно собра-
нието на соодветната самоуправна интересна за-
едница во согласност со собранието на општината, 
ако уредувањето на градежното земјиште како 
јавно овластување е пренесено на самоуправна ин-
тересна заедница. Согласно пак ставот 1 на член 
42 од законот, за уредување на градежно земјиште 
се плаќа надоместок, кој се утврдува со договор. 

Судот не го прифати предлогот на Месната за-
едница „Лепенец" за оценување законитоста на 
Финансиската програма за измена на Финансиска-
та програма за уредување на градежното земјиште 
во 1980 година затоа што утврди дека таа преста-
нала да В1ажи со донесувањето на финансиската 
програма за 1981 година, така што во времето на 
донесувањето на актот за измена на таа финан-
сиска програма, истата веќе не била во важност. 
Со оглед пак на тоа што актот за измена на фи-
нансиската програма за 1980 година има дејство 
само за иднина, Судот утврди дека тој акт не про-
извел дејство врз односите засновани на финан-
сиската програма во времето ,на нејзиното важење, 
поради што оцени дека е беспредметно оценување-
то законитоста на оспорениот акт, 
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Што се однесува до актот за измена на фи-
нансиската програма за 1981 година, Судот утврди 
дека тој акт не го менува принципот на утврдува-
њето на надоместокот за уредување на градежното 
земјиште кој е утврден во финансиската програма 
за 1981 година, а кој за предлагачот е неспорен. 
Судот констатира дека со овој акт за измена на 
финансиската програма за 1981 година е изменет 
(скратен) временскиот период на кој се протега 
примената на таа финансиска програма во сооб-
разност со конкретните состојби во легализацијата 
на бесправно изградените објекти. Со оглед дека 
на актот за измена, при неговото' донесување не 
му е дадено повратно важење, Судот смета дека со 
тој акт не се повредуваат одредени права стекнати 
според финансиската програма до денот на нејзи-
ната измена. 

Во врска со наводот дека оспорените акти соз-
даваат нееднаквост во обврските меѓу инвестито-
рите кои граделе, односно чија ,обврска за плаќа-
ње на надоместокот настанала до 1978 година и 
инвеститорите чија обврска настанала по оваа го-
дина, Судот застана на становиште дека оспоре-
ните акти не се во несогласност со Уставот затоа 
што во нив е определена само обврската на инвес-
титорите по 1978 година, па според тоа во тие акти 
не постои различен третман на инвеститорите на 
бесправно изградените објекти. 

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

У. бр. 39/81 
10 јуни 1981 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с.р. 

353. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и членот 15 алинеја 2 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлу-
ки, на седницата одржана на 14 мај 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 38 и 39 од Пра-
вилникот за заедничките основи и мерила за рас-
поредување на доходот и личниот доход и за рас-

пределба на средствата за лични доходи и за за-
едничка потрошувачка, донесен од работниците на 
Електро-машинскиот училишен центар „Тито" во 
Охрид со референдум одржан на 26 декември 1977 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Е л ек про - м атинскиот училишен 
центар „Тито" во Охрид на начинот предвиден за 
објавување па самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членовите 38 и 39 од 
правилникот означен во точката 1 на оваа одлука 
затоа што основано се постави прашањето за нив-
ната уставност и законитост. 

4. Во претходните испитувања и на седницата 
Судов утврди дека со членот 38 од оспорениот 
правилник како основи, меѓу другите, се предви-
дени основите знаење здобиено со образование и 
вид и сложеност. Од тоа произлегува дека основот 
знаење здобиено со образование е предвиден како 
посебен основ' вон од основот сложеност и на тој 
начин стручната подготовка двапати е вреднувана. 
Судов потоа утврди дека овие два основа се вред-
нувани во членовите 39 и 40 од правилникот и де-
ка од споредувањето на вреднувањето на овие 
два основа може да се заклучи дека тоа е многу 

поголемо по основот знаење здобиено со образова-
ние во однос на основот вид и сложеност, па и во 
однос на другите основи. 

5. Согласно начелото на распределба според 
трудот и постигнатите резултати во работата, утвр-
дено во членот 22 од Уставот на СР Македонија 
и во членот 126 од Законот за здружениот труд, 
работникот учествува во распределбата на сред-
ствата за. лични доходи зависно од својот работен 
придонес што со својот тековен и минат труд го 
дд'л во зголемувањето на доходот на основната ор-
ганизација. Придонесот пак на работникот во ра-
ботата се утврдува, согласно членот 129 од За-
конот за здружениот труд, зависно од квантитетот 
и квалитетот на работата, земајќи ,го предвид осо-
бено обемот и сложеноста. 

Според мислењето на Судов основот сложеност 
на работата, како еден од основите за учество во 
распределбата на средствата за лични доходи на 
работниците, во себе ја опфаќа,в покрај другите 
елементи, и стручната подготовка. Во рамките на 
овој основ се врши и вреднување на стручната 
подготовка. Затоа предвидувањето на стручната 
подготовка како посебен основ вон од основот сло-
женост, претставува двојно вреднување на таа под-
готовка што е спротивно на уставното начело на 
распределба според трудот и постигнатите резул-
тати во работата. 

Со оглед на тоа што со членовите 38 и 39 од 
оспорениот правилник ,знаењето здобиено со обра-
зование е предвидено како посебен основ, вон од 
основот сложеност што "доведува до двојно вред-
нување, на стручната подготовка Судов оцени де-" 
ка тие не се во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот и постигнатите резул-
тати во работата, утврдено во членот 22 од Уставот 
на СР Македонија и во членот 126 од Законот за 
здружениот труд, односно дека тие се во спро-
тивност со членот 129 од овој закон. 

На основ,а изнесеното Судов одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 46/80' 
14 мај 1981 година 

С к о п ј е 

Претседател 
на' Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с.р. 

354. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и членот 15 алинеја 2 од Законот за ос-
новите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 14 мај 1981 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 37 и 38 од Пра-
вилникот за распоредување на чистиот доход и за 
распределба на средствата за лични доходи и за 
заедничка потрошувачка, донесен од работниците 
на Основното училиште „Вера Которка" во село 
Клечевце, општина Куманово, со референдум одр-
жан на 29 декември 1977 година, во делот во кој 
основот способност за работа — стручна подготов-
ка — е предвиден како посебен ,и самостоен основ вон 
од основот сложеност, односно во кој овој основ 
различно е вреднуван во зависност од степенот на 
стручната подготовка на наставниците во одделен-
ска настава. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник ца СРМ" и во Основното училиште „Вера Ко-
тоска" во село Клечевце општина Куманово, на 
начинот предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи ,акти. 
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3. О-сновниот судна здружениот трудово Скопје 
му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог 
за оценување уставност.а и законитоста на правилни-
кот означен во точката 1 на оваа одлука. Според 
наводите во предлогот овој правилник бил про-
тивустазен и незаконит затоа што со него како 
посебен основ е предвидена способноста за работа 
— стручна ,подготовка — вон од основот ,сложеност 
и што по овој основ работите и работните задачи 
на наставниците во одделенска настава со средна 
и со виша стручна подготовка различно се вред-
нувани, со што се повредува уставното начело на 
распределба според трудот и постигнатите резул-
тати во работата. 

4. Во претходната постапка и на седницата 
Судот утврди дека со членот 37 од оспорениот пра-
вилник се предвидени основите за распределба ,на 
средствата за лични доходи на работниците во 
училиштето, па меѓу тие основи се предвидени ос-
новот сложеност, а како посебен и самостоен основ 
и стручната подготовка. Судов понатаму утврди 
дека во посебна табела која е составен дел на чле-
нот 38 од правилникот, работите и работните за-
дачи на наставниците во оддел епска настава со 
педагошка академија по основот способност за ра-
бота — (стручна подготовка се ,вреднувани со 92 бо-
да, додека работите и работните задачи на настав-
ниците со средна стручна подготовка по истиот ос-
нов се вреднувани со 22 бода. Судов најпосле ут-
врди дека во спомнатата табела наставниците со 
педагошка академија и наставниците со средна 
стручна подготовка по основот сложеност еднакво 
се вреднувани. 

5. Со членот 22 од Уставот на СР Македонија 
и членот 126 од Законот за здружениот труд е 
предвидено на секој работник во согласност со на-
челото на распределба според трудот и со порастот 
на продуктивноста на неговиот и на вкупниот опш-
тествен труд и со начелото на солидарноста на ра-
ботниците во здружениот труд, да му припаѓа од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби, 
според резултатите од неговиот труд и неговиот 
личен придонес што со својот тековен и минат 

труд го дал во зголемувањето на доходот на ос-
новната организација. Придонесот, пак, на работ-
никот во работата се утврдува, согласно ставот 3 
на член 129 од Законот за здружениот труд, за-
висно од квантитетот и квалитетот на работата, зе-
мајќи го предвид, меѓу другото, обемот и сложе-
носта на работата. 

Според мислењето на Судов основот сложеност 
на работата, како еден од основите за учество во 
распределбата на средствата за лични доходи на 
работниците, покрај другите елементи, во себе ја 
опфаќа и стручната подготовка. 

Во рамките на овој основ се врши и вредну-
вањето рѓа стрз^чната подготовка. Затоа предвиду-
вањето на стручната подготовка како посебен ос-
нов, вон од основот сложеност, претставува двојно 
вреднување на таа подготовка што е спротивно на 
уставното начело на распределба според трудот и 
постигнатите резултати во работата. 

'Со оглед на тоа што со членовите 37 и 38 од 
оспорениот правилник во означените нивни делови 
основот способност за работа-стручна подготовка-е 
предвиден како посебен и самостоен основ вон од 
основот сложеност што доведува до двојно вредну-
вање на стручната подготовка, Судов оцени дека тие 
членови не се во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот и постигнатите резул-
тати во работата, утврдено во членот 22 од Уста-
вот на СР Македонија и во членот 126 од Законот 
за здружениот труд, односно дека се во спротив-
ност со ставот 3 на член 129 од Законот за здру-
жениот труд. 

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

У. бр. 94/80 
14 мај 1981 година. 

С к о п ј е 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с.р. 

355. 

Врз основа на член 98 став 2 од Законот ча 
средното образование и воспитание („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 25/79), се објавува 

И З В О Д 
ОД РЕГИСТАРОТ НА ВЕРИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 

СР МАКЕДОНИЈА 

Р. бр. Назив на организацијата Седиште - Насока 

1 2 3 4 

1. Центар за средно образование „Ацо 
\ 

Русковски" Берово гимназиска, текстилна и дрвопреработувачка 
2. Гимназија „Браќа Миладиновци" Битола гимназиска 
3. Гимназија „Јосип Броз Тито" Битола гимназиска 
4. Електромашински училишен цен-

тар „Гуро Салај" Битола електро, металска и енергетска 
5. Училишен центар за образование 

стручни кадри „Кочо Рацин" Битола автосообраќајна, текстилна и градежна 
6. Земјоделско училиште „Борис Ки- општа, хи дреме л,мор ативна и за полјоделци — 

дрич" Битола трактористи 
7. Економско училиште „Јане Сан-

дански" Битола економска 
8. Медицинско училиште Битола медицинска 
9. Музичко училиште Битола музичка 
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10. Гимназија „Гоце Делчев" и зем-
јоделски паралелки Валандово 

11. Гимназија „Ванчо Прке" со метал-
ски паралелки Виница 

12. Училишен центар „Јосиф Јосифов-
ски Свештарот" Гевгелија 

13. Гимназија „Панче Поповски" Гостивар 
14. Училишен центар „Злате Малако-

ски" Гостивар 
15. Економско училиште „Чеде Фи-

липовски Гостивар 
16. Училишен центар !за средно обра-

зование „Крсте П. Мисирков" Д. Хисар 

17. Гимназија „Здравко Чочковски" Дебар 
18. Гимназија „Методи Митевски— 

Брицо" Делчево 
19. Гимназија „Јосип Броз Тито" Кавадарци 
20. Училишен центар за насочено об-

разование „К. Спанџов—Ерко" Кавадарци 
21. Мелиоративно-лозарско училиште 

„Тошо Велков-Пепето" Кавадарци 
22. Шумарски училишен центар „Иво 

Рибар Лола" Кавадарци 
23. Центар за средно образование 

„Мирко Милески" Кичево 
24. Гимназија со економски паралелки 

„Љупчо Сантов" Кочани 
25. Електро-машински училишен цен-

тар „Гошо Викентиев" Кочани 
26. Гимназија „Митко Пенџуклиски" Кратово 

27. Гимназија „Моша Пијаде" К. Паланка 

28. Училишен центар „Наум Наумов-
ски — Борче" Крушево 

29. Училишен центар за средно обра-
зование Куманово 

30. Училишен центар за средно об-
разование „Вељко Влаховиќ" Мак. Брод 

31. Училишен центар за средно образо-
вание „Јосип Броз — Тито Неготино 

32. Центар за средно образование 
„Климент Охридски" Охрид 

33. Електро-машински училишен цен-
тар „Тито" Охрид 

34. Угостителско училиште „Ванчо Пи-
тошески" Охрид 

35. Гимназија „Мирче Ацев" Прилеп 
36. Електро-машински училишен цен-

тар „Ристо Ристески—Ричко" Прилеп 
37. Хемиско-технолошки училишен 

центар прехранбена насока „Б. Та-
лески" Прилеп 

38. Техничко дрвопреработувачко учи-
лиште „Трајко Бошковски-Тарцан" Прилеп 

39. Тутунско училиште „НХ Орде Чопела" Прилеп 
40. Земјоделско училиште со прак-

тична настава с. Славеј Прилеп 
41. Економско училиште „Кузман Јо-

сифовски Питу" Прилеп 
42. Трговски училишен центар „Трети 

ноември" Прилеп 
43. Медицинско училиште — акушер-

ски смер Прилеп 
44. Индустриски училишен центар 

„Илија Игески—Цветан" Прилеп 
45. Центар за спроведување обука за 

одбрана и заш,тита „Лазо Фили-
повски—Лавски" Прилеп 

46. Центар за средно образование „На-
ум Наумовски — Борче" Пробиштип 

47. Гимназија „Коста Сусинов" Радовиш 

гимназиска и земјоделска 

гимназиска и металска 
гимназиска, мета лека, електро и угостител-
ска 
гимназиска 

металски, електро и неметалска 

економска 
гимназиска, ракувачи на рударски и градеж-
ни машини и текстилна подготвителен пе-
риод 
гимназиска 
гимназиска и угостителска, а металска под-
готвителен период 
гимназиска 

електро, ^шталска, рударска и металургија 

лозаро-винарска и мелиоративна 

шумарска 
гимназиска, рударска, металска, економска и 
енергетска 

гимназиска и економска 
електро, металска, автосообраќајна и гра-
фичка 
гимназиска 
гимназиска и текстилна, 'а металски подгот-
вителен период 
гимназиска, златаро-филигранска за бруса-
чи на скапоцени и полускапоцени камења и 
и угостителска 

полјоделска, земј-оделска механизација, метал-
е н , економска, гимназиска, трговска, услуж-
ни дејности чевларска и подготвителен пе-
риод за собраќај на и кожарска 

гимназиска и дрвопреработувачка 

гимназиска, прехранбена и електро 

гимназиска, економска и медицинска 

електро и металска 

угостителска 
гимназиска 

металска, електро и енергетска 

прехранбена 

дрвопреработувачка 
тутунска 

полјоделака 

економска 

трговска 

медицинска 

текстилна и рударска 

противпожарна (за возрасни) 
гимназиска, рударска, геолошка, ракувач на 
рударски машини, а металуршка подготви-
телен период 
гимназиска и рударска, а металури1ка под-
готвителен период 
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48. Училишен центар ,за средно обра-
зование „Јосип Броз Тито" 

49. Гимназија „Кочо Рацин" Св. 
50. Училишен центар за занимања во 

земјоделието Св. 
51. Гимназија „Цветан Димов" 
52. Гимназија „Горѓи Димитров" 
53. Гимназија „Јосип Броз Тито" 
54. Гимназија „Орце Николов" , 
55. Гимназија „Р. Ј. Корчагин" 
56. Гимназија „Никола Карев" 
57. Гимназија со економски паралелки 

„Кочо Рацин" Г. Петров 
58. Гимназија „Браќа Миладиновци" 

во Драчево 
59. Гимназија „Зеф Љуш Марку" 
60. Електромашински училишен цен-

тар „Никола Тесла" 
61. Центар за образование при рудници 

и железарница Скопје „Панче Ар-
совски" 

62. Средно училиште за одделни за-
нимања од металска и електро 
струка „Коце Металец" 

63. Градежно-машински центар за об-
разование на кадри во градеж-
ништво 

64. Градежен училишен центар 
„Здравко Цветковски" 

65. Хемиски училишен центар „Мари-
ја Кири Склодовска" 

66. Дрвопреработувачко училиште „Ди-
митров Туцови!' ' 

67. АвтосообраЈќаен училишен центар 
Боро Петрушевски" 

68. Угостителски училишен центар 
„Лазар Танев" 

69. Средно стенодактилографско учи-
лиште „Д-р Димитар Митрев" 

70. Економско училиште „Борис Кид-
рич" 

71. Економско училиште „Моша Пијаде" 
72. Трговски училишен центар 
73. Медицински училишен центар 

„Д-р Панче Караѓозов" 
74. Музичко-балетски училишен цен-

тар „Илија Николовски Луј" 
75. Училиште за применета уметност 

„2 Август" 

Ресен 
Николе 

Николе 
Скопје 
Скопје 
Скопје 
Скопје 
Скопје 
Скопје 

Скопје 

Скопје 
Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 
Скопје 
Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 

Скопје 
Скопје 

76. Училишен центар за занимања 
„Димитар Влахов" 

77. Училиште за физичка култура 
„Методија Митевски—Брицо" 

78. Училишен центар на железничарите 
79. Работнички универзитет „К. Ра-

цин 
а) Машинско-техничко училиште за 

заварувачи; 
б) Економско училиште; 
в) Училиште за образование техни-

чари од противпожарна насока Скопје 
80. Центар за стручно образование при 

Заедницата за вработување „13 Но-
ември" Скопје 

81. Училиште за занимања при Заво-
дот за рехабилитација на деца и 
младинци со оштетен вид Скопје 

82. Центар за професионална рехаби-
литација на младинци со оштетен 
слух Скопје 

83. Центар за средно образование „Ни-
ко Нестор" Струга 

i84. Училиште за занимања при Заед-
ницата за вработување Струга 

85. Гимназија „Јане Сандански" Струмица 

гимназиска, полјоделска и овоштарока 
гимназиска 

полјоделска и земјоделска механизација 
гимназиска 
гимназиска 
гимназиска 
гимназиска 
гимназиска 
гимназиска 

гимназиска и економска 

гимназиска 

гимназиска, а трговска подготвителен период 

електро, металска и енергетска 

металска и металуршка 

електро и металска 

градежна и градежна механизација 
градежна и геодетска 

хемиска 

дрвопреработувачка 

авиосообраќај^ 

угостителска 

стенодактилографска 

економска-управна 
економска 

трговска и за аранжери — декоратери 

медицинска 

музичка и балетска 

применета уметност 
текстилна, графичка, стакларска, услужни 
дејности, прехранбена, кожарска, гумарска, 
преработка на хартија и хемиска 
физичка култура 
металска и сообраќај но-комерциј алиа 

електро, металска, економска и противпо-
жарна (за возрасни) 

електро, металска, противпожарна и прехран-
бена 

преработка на пластика и картонажа и ма-
нипулант на телефонски централи 

металска, графичка, градежна, текстилна и 
услужни дејности 
градежна, геодетска, а металска и текстилна 
подготвителен период 

металска и текстилна 
гимназиска 
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86. Земјоделско училиште „Димитар 
Влахов" ' Струмица 

87. Училишен центар за електро и 
металска струка „Никола Карев" Струмица 

88. Економско училиште „Вељко Вла-
ховиќ" Струмица 

89. Училиште за занимање од текс-
тилна и неметалска насока при 
Работничкиот универзитет Струмица 

90. Гимназија „Кирил Пејчиновиќ" Тетово 
91. Текстилен, училишен центар „Гоце 

Стојчевски" Тетово 
92. Средно медицинско училиште за 

медицински техничари „Н. Штејн" Тетово 
93. Училишен центар за образование 

стручни кадри во стопанството 
„Моша Пијаде" Тетово 

94. Гимназија „Кочо Рацин" Т. Велес 
95. Хемиско-технолошко-техничко 

училиште „Борис Кидрич" Т. Велес 
96. Економско училиште „Јовче Тес-

личков" Т. Велес 

97. Училишен центар за средно обра-
зование „Коле Неделковски" Т. Велес 

98. Гимназија „Славчо Стојменски" Штип 
99. Електро-машински училишен цен-

тар „Коле Нехтенин" Штип 
100. Текстилен училишен центар Штип 
101. Училиште за медицински сестри 

— техничари и акушерки Штип 
102. Музичко училиште Штип 

Дел. бр. 11-1627/1 
29 мај 1981 година 

С к о п ј е 

полЈоделока, лозаро-овоштарска, градинарски 
и прехранбена 

електро, металска, текстилна и керамичка 

економска 

неметалска и текстилна 
гимназиска -

текстилна 

медицинска 
полјоделска, земјоделска, механизација, вете-
ринарна, мета лека, автосообраќајна, трговска, 
прехранбена и угостителска 
гимназиска и медицинска 

хемиско-технолошка и металуршка 

економска 
електро, металока, текстилна, неметалска и 
угостителска, а автомеханичарска подготви-
телен период 
гимназиска 

електро и металска 
текстилна 

медицинска 
музичка 

Републички -секретар за научеа и 
01бра1здааЈн1ие, 

Анатоли Дамјановски, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

261. ; г 

Врз основа на член 119 став 1 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија („Сл. 
весник на СРМ" број 8/79 и 17/81), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 30 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИ-
ТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД 
ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХО-
ДИ НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДРУГИТЕ САМОУП-

РАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ВО 
РЕПУБЛИКАТА ВО 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Заради усогласување со порастот на номинал-

ните лични доходи во првите 6 месеци од 1981 
година во однос на истиот период од претходната 
година, старосните, инвалидските и семејните пен-
зии, материјалното обезбедување и привремениот 
надоместок се зголемуваат за 8 отсто. 

'Минималните пензии, пензиите со кои се ис-
платува заштитен додаток, материјалното обезбе-
дување и привремениот надоместок кои се испла-
туваат во висина на гарантираниот износ, се зго-
лемуваат за 14 отсто. 

Зголемувањето од став 1 на овој член ќе се 
изврши на сите пензии определени од пензиска ос-
нова во која не е засметан личниот доход остварен 
во 1981 година и на материјалното обезбедување 
и привремениот надоместок на инвалидите на тру-
дот кои подлежат на усогласување според член 
121 став 2 од Статутот на Самоуправната интерес,-
на заедница на пензиското и инвалид-ското осигу-
рување на Македонија, 
f 

Член 2 
Зголемувањето од член 1 став 2 на оваа од-

лука 'им припаѓа на сите корисници на минимална 
пензија, материјално обезбедување и привремен на-
доместок на износот на минималната пензија од-
носно гарантираниот износ на материјалното обез-
бедување или привремениот надоместок. 
! 

Член 3 
З-големувањето од член 1 став 2 на оваа од-

лука припаѓа на вкупниот износ на пензијата и 
заштитниот додаток. 

Член 4 
Како основица за определување износот на зго-

лемувањето според оваа одлука служи износот на 
пензијата, материјалното обезбедување и привре-
мениот надоместок што му следувал на корисни-
кот за месец јуни 1981 година. 

Член 5 
Зголемувањето по оваа одлука не влегува и 

нема да се засметува во основицата за усогласува-
њето на пензиите и другите парични примања со 
номиналните лични доходи што ќе се изврши со 
важност од 1 јануари 1982 ,година. 
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Член 6 
Зголемувањето по оваа одлука ќе го изврши 

Стручната служба на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското in инвалидското осигурува-
ње на Македонија по службена должност, без до-
несување на писмени решенија, а на материјалното 
обезбедување и привремениот надоместок стручните 
служби на основните заедници на пензиското и 
инвалидското осигурување. 

Член 7 
Новиот износ на пензиите, материјалното обез-

бедување и привремениот надоместок ќе се испла-
тува месечно почнувајќи од 1 јули 1981 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јули 1981 година. 

Бр. 01-2009/1 
30 јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

282. 
Врз основа на чл-ен 130 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 39/78 — пречистен текст) и член 
128 и 188 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 30 јуни .198(1 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА ПРОДОЛЖЕНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИД-

СКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука ,се регулира спроведувањето на 

продолженото пензиско и инвалидско осигурување 
на лицата кои ги исполнуваат условите за обезбе-
дување на продолжено осигурување од член 125 
од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
да пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Статут). 

Член 2 
,Под условите утврдени во оваа одлука, про-

должено осигурување може да обезбеди осигуре-
ник кој по 1 јануари 1973 година бил во работен 
однос или вршел друга дејност врз основа на која 
му е признаено својство на осигуреник, а на кого 
му престанало задолжителното осигурување, ако го 
уплати придонесот за продолжено осигурување. 

Член 3 
Продолжено осигурување може да се обезбеди 

ако не поминало повеќе од: 
— шест месеци од престанокот на задолжител-

ното осигурување до почетокот на стручното усо-
вршување 'или специјализација (член 125 став 1 
точка 1 од Статутот); 

— еден месец од (престанокот на задолжително-
то осигурување до уредното пријаву,вање кај над-
лежната самоуправна интересна заедница за вра-
ботување (член 125 став 1 точка 2 и став 2 од 
Статутот); 

— една година од престанокот на задолжител-
ното осигурување до вработувањето, односно зами-
нувањето во странство (член 125 став 1 точка 3 и 
4 од Статутот). 

Член 4. 
Ако престане околноста врз основа на која е 

обезбедено продолжено осигурување, осигуреникот 
може повторно да обезбеди продолжено осигурува-
ње ако во роковите од член 3 на оваа одлука пов-
торно настапи неко-ја од ,тие околности, сметајќи ги 
овие рокови од денот на престанокот на првиот 
случај на продолжено осигурување. 

Член 5 
За времето поминато на стручно усовршување 

или специјализација по престанокот на задолжи-
телното осигурување, може да се обезбеди продол-
жено осигурување ако задолжителното осигурува-
ње престанало поради одење на усовршување или 
'специјализација, без оглед дали усовршувањето или 
,специјализ аци јата се врши во Југославија или во 
странство, во училишта, на курсеви или во орга-
низации на здружен труд, и без оглед на тоа кол-
ку време трае. 

Член 6 
За време на привремена невработеност може да 

се обезбеди продолжено осигурување најмногу до 
2 години за секој случај на прекин на задолжи-
телното осигурување, без оглед' на тоа дали при-
мал паричен надоместок за времето на привреме-
ната невработеност. 

По исклучо,к од став 1 на овој член, брачен 
другар на активно воено лице преместено по по-
треба на службата, на кој вработувањето му прес-
танало поради тоа преместување, може да ост,ва-
ри продолжено осигурување најмногу до 3 години. 

. . Член 7 
Продолжено осигурување може да обезбеди и 

југословенски државј,анин вработен во странство 
кај странски работодавач, иако за тоа време е за-
до,лжително осигурен кај странски носител на со-
цијално осигурување, освен ако со државата во 
која е вработен е склучен меѓународен договор за 
социјално осигурување според кој тоа време се 
смета во пензиски стаж. 

Ч,лен 8 
Продолженото осигурување се смета во стаж 

на осигурување ако придонесот за продолжено оси-
гурување е уплатен во рок од 6 месеци од денот 
на стасаноста. Ак,о во тој рок осигуреникот не го 
плати придонесот, му престанува правото на про-
должено осигурување. 

Член 9 
Придонесот за продо,лжено осигурување се пре-

сметува и плаќа според стапката на основниот при-
донес која важи во моментот на ,поднесувањето на 
барањето. 

Како основа за пресметување на пр,идонесот за 
продолжено осигурување се зема просечниот личен 
доход што го остварил осигуреникот по завршната 
сметка за годината која и претходи на годината во 
која настапила околноста од член 125 од Статутот, 
но не п,омалку од гарантираниот личен доход за 
тековната година. Овој из,нос за натамошните го-
дини се зголемува со порастот на просечниот ли-
чен доход во Републиката во претходната година. 

Ако во годината која и претходи на годината 
во која настапила околноста од член 125 од Ста-
тутот осигуреникот не оства,рил личен доход, како 
основа за пресметување на придонесот за продол-
жено осигурување се зема личниот Доход остварен 
во последната година на задолжително осигурува-
ње сведена на годината која и претходи на годи-
ната во која настапила таа околност, на начин 
предвиден во став 2 од овој ч,лен. 

За осигурениците за кои не може да ,се утвр-
ди основата на осигурувањето ,според став 2 "и 3 од 
овој член, како основа за Пресметување на при-
донесот за продолжено осигурување се зема о,сно-
вата за стручната подготовка што ја има осигу-
реникот утврдена со Одлуката за пензиската осно-
ва на осигурениците и лицата кои не оствариле 
личен доход по 1. 1. 1966 година. 
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Член 10 
Придонесот за продолжено осигурување врз ос-

нова на работа во странство од член 125 став 1 
точка 3 од Статутот се плаќа во валутата на зем-
јата во која осигуреникот е вработен, ако со по-
себни прописи не е поинаку одредено. 

Член 11 
Времето на продолженото осигурување се за-

пишува во работната книшка на осигуреникот и 
се регист,рира во матичната евиденција во основна-
та заедница во која е донесено решението за про-
должено осигурување. 

Член 12 
Заради обезбедување на продолжено осигуру-

вање, осигуреникот поднесува барање до основна-
та заедница на пензиското и инвалидското осигу-
руваше надлежна според местото на последното 
вработување на осигуреникот во рок од. 6 месеци 
од настапувањето на околностите од член 125 од 
Статутот. 

За лицата кои на денот на стапувањето во сила 
на оваа одлук-а се наоѓаат под околностите од член 
125 од Статутот, а не обезбедиле продолжено оси-
гурување по поранешните прописи, рокот од став 
1 на овој член почнува да тече од денот на ста-
пувањето во сила на оваа одлука. 

Член 13 
Со барањето се поднесува доказ за престано-

кот на задолжителното осигурување и за просеч-
ниот личен доход остварен по завршната сметка за 
соодветната година во смисла на член 9 од оваа 
одлука. Покрај тоа, со барањето се по,днесува еден 
од следните докази: 

1) во случаите од член 125 став 1 точка 1 од 
Статутот — доказ дека е упатен на стручно усо-
вршување или специјализација; 

2) во случаите од член 125 став 1 точка 2 од 
Статутот — доказ дека е уредно пријавен како 
невработен во надлежната самоуправна интересна 
заедница за вработување; 

3) во случаите од член 125 став 1 точка 3 од 
Статутот — доказ дека е вработен во странство 
кај меѓународна или друга орг,анизација; 

4) во случаите од член 125 став 1 точка 4 од 
Статутот — доказ дека брачниот другар — југо-
словенски државјанин — е на служба во стран-
ство ка ј југословенски државен орган, работни и 
други организации или во други служби врз ос-
нова на меѓународен договор; 

5) во случаите од член 125 став 1 точка 5 од 
Статутот — доказ за користење на неплатено от-
суство подолго од 30 дена; 

6) доказ за стручната подготовка во случаите 
од член 9 став 4 од оваа одлука. 

Член 14 
Врз основа на барањето и приложените докази, 

надлежниот орган во основната заедница донесу-
ва решение за продолжено осигурување. 

Член 15 
Со денот на стапувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за условите и 
начинот за остварување на продолжено пензиско 
и инвалидско (осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 31/75 и 31/77). 

Член 16 
Оваа одлука влегува во аила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Bp. Oil-2010/1 
30 јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

263. 

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 39/78), член 19 точка 1 и 
член 188 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр.8/79 и 17/8)1), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 30 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ ЦА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА НА ОСИГУ-
РЕНИЦИТЕ И ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ 
ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД ОДНОСНО НАДОМЕСТОК 
НА ЧИСТИОТ ЛИЧЕН ДОХОД ПО 1 ЈАНУАРИ 

1966 ГОДИНА 

Член 1 

Во член 3 на Одлуката за утврдување на пен-
зиската основа на осигурениците и лицата кои 
не оствариле чист личен доход односно надомес-
ток на чистиот личен доход по 1 јануари 1966 
година („Службен весник на СРМ" бр. 43/79) се 
вршат следниве измени: 

— во точката 1 износот „6000" се заменува со 
износот „7284", 

— во точката 2 износот „5.500" се заменува 
со износот „6.677", 

— во топката 3 износот „5.000" се заменува со 
износот „6.070", 

— во точката 4 износот „4.000" се заменува со 
износот „4.856", и 

— во точката 5 износот „3.500" се заменува со 
износот „4.249". 

Член 2 
Членот 7 од истата одлука се менува и гласи: 
„Износите одредени во член 3 на оваа одлука 

се сметаат како чист личен доход остварен во 
1980 година. За натамошните години овие износи 
се зголемуваат со процентот на порастот на но-
миналните лични доходи на сите вработени во ор-
ганизациите на здружен труд и другите само-
управни организации и заедници во Републиката 
во претходната година. 

Пензиите одредени од пензиските основи од 
член 3 на оваа одлука се усогласуваат со процен-
тот на порастот на номиналните лични доходи на 
сите вработени во организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заед-
ници во Републиката во претходната година, во 
согласност со закон, општествен договор и самоуп-
равен општ акт на Заедницата. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во (сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. Oil-2011/1 
30 јуни 1981 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 



15 јули 1981 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ, Бр. 25 - Стр. 659 

264. 
Врз основа на член 22 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 39/78) и член 188 од Статутот на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македониј а („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 8/79 и 17/81), Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 30 јуни 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПЕНЗИСКО И ИНВА-
ЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-
ТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСТВО 
КОИ НЕ СЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЕНИ КАЈ 

СТРАНСКИ НОСИТЕЛ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член il 
Со оваа одлука се утврдува начинот на при-

јавувањето во осигурување, начинот на утврду-
вањето на основиците на осигурување и пресмету-
вањето и плаќањето на придонесот за пензиско и 
инвалидско осигурување на југословенските др-
жавјани вработени во странство, ако за тоа време 
не се задолжително осигурени ка ј странски носи-
тел на осигурување (член 13 точка 8 од Законот 
за пензиското и инвалидското осиг,урување). 

Член 2 
Лицата од член 1 на оваа одлука се осигуру-

ваат во Самоуправната интересна заедница на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија ако пред одењето во странство имале посто-
јано место на живеење на територијата на СР Ма-
кедонија. 

Лицата од член 1 на оваа одлука стекнуваат 
својство на осигуреник со денот на поднесувањето 
на пријава за осигурување. 

Член 3 
Пријавата з,а осигурување се поднесува во ос-

новната заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на чие подрачје осигуреникот има по-
стојано место на живеење. 

Кон пријавата за осигурување се прилагаат 
следниве докази: 

1) доказ за вработување или вршење самостој-
на дејност во странство; 

2) доказ за стручната подготовка; 
3) податоци за остварениот личен доход по за-

вршната сметка остварен на работното место пред 
вработувањето во странство, доколку биле во ра-
ботен однос пред одењето во странство. 

Член 4 
Надлежната основна заедница донесува реше-

ние за прием во осигурување, за висината на ос-
новицата на осигурување и за висината на при-
донесот. 

Член 5 
Основицата на осигурување се утврдува: 
1) за осигурениците кои пред одењето на ра-

бота во странство биле вработени во здружениот 
труд, во висина на просечниот месечен чист личен 
доход остварен по завршната сметка за годината 
која и претходи на годината во која заминале во 
странство; 

2) за 01сигурениците кои пред одењето во стран-
ство не биле вработени во здружениот труд или 
не оствариле личен доход во (годината која и прет-
ходи на годината во која заминале во странство, 
основицата на осигурување се утврдува зависно од 
стручната подготовка што ја имаат, и тоа: 

— за неквалификувани работници 4.760 динари 
— за полуквалификувани работни-

ци и нижа стручна подготовка 6:200 динари 
— за квалификувани работници и 

средна стручна подготовка 8.120 динари 

— за висококвалификувани работни-
ци и виша стручна подготовка 10.000 динари 

— за работници со висока стручна 
подготовка 13.360 дина,ри 

Член 6 
Оонавиците на осигурување од член 5 точка 

1 на оваа одлука за секоја натамошна година се 
зголемуваат со процентот на порастот на номинал-
ните лични доходи на сите вработени во органи-
зациите на здружен труд и другите самоуправни 
организации и заедници во Републиката во прет-
ходната шдина. 

Основците на осигурување утврдени во член 
5 точка 2 на оваа одлука се сметаат како основи-
ца за 198И година. За натамошните години овие 
основици се зголемуваат на начин како и основи-
ците на (осигурување од став 1 на овој член. 

Член 7 
Осигурениците од член 1 на оваа одлука пла-

ќаат придонес за пензиско и инвалидско осигуру-
вање во висина на стапката на основниот придо-
нес утврдена од Собранието ,на Заедницата за сите 
осигуреници. 

Член 8 
Придонесот за пензиско и (инвалидско оси-

гурување стасува за плаќање до 30 во месецот за 
претходниот ,месец и се плаќа во валутата на зем-
јата во која осигуреникот е вработен, во согласност 
со прописите за девизно работење. 
I 

Член 9 
Времето на задолжителното осигурување спо-

ред оваа одлука се задишув,а во работната книшка 
на осигуреникот и се регистрира во матичната еви-
денција во основната заедница во која е донесено 
решението. 

Член .10 
Југос л ав енските државјани кои биле на работа 

во странство а до денот на стапувањето во сила 
на оваа одлука не поднеле пријава за осигурува-
ње, можат да поднесат пријава за осигурување во 
рок од 6 месеци од денот на стапувањето во сила 
на оваа одлука. 

Член ill 
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 01-2012/1 
30 јуни 1(981 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

265. 
Врз основа на член 6 став 2 од Самоуправната 

спогодба за утврдување висината на средствата за 
финансирање на заедничките потреби преку ре-
публичките самоуправни интересни заедници во 
1981 година, Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за општествена заштита 
на децата, на седницата одржана на 30. 06. 19i81 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА УПЛА-
ТА НА ПРИДОНЕС НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-

УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
Обврзниците за пресметување на придонес на 

Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата.се ослободуваат од 
обврската за уплата на пресметковниот придонес 
од личните доходи на вработените за месец сеп-
тември 19)81 година, 
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II 
Службата на општественото книговодство ќе се 

грижи за правилно спроведување на оваа одлука. 

III 
Оваа одлука влегува во аила со денот на до-

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

Бр. 04-446/8 
30 јуни 10.8И година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, с. р. 
- - - 557 

266. 
Врз основ-а на член 29 точка 1 и 8 од Статутот 

на Републичката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на ден 28. 05. 1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НОРМАТИВИТЕ ЗА ОП-
ШТЕСТВЕНА ИСХРАНА НА ДЕЦА-УЧЕНИЦИ (7 
—15 ГОД.) ВО ОДМОРАЛИШТАТА ЗА ДЕЦА ВО 

СР МАКЕДОНИЈА 

I 
Се донесуваат Нормативите за општествена ис-

храна на деца-ученици (7—15 год.) во одморалиш-
тата за деца во ОР Македонија. 

II 
За примена на Нормативите во одмаралиштата 

во СР Македонија, Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за 'општествена заштита на деца-
та ќе склучи Самоуправна спогодба со општин-
ските самоуправни интересни заедници за општес-
твена заштита на децата и со другите организато-
ри на одморот и рекреацијата на децата во одмо-
ралиштата за деца. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 04-376/4 
28 мај 19(81 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, с. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

342. Амандмани на Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 553 

343. Уставен закон за спроведување на Аман-
дманите од I до VIII на Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија — 555 

344. Закон за изменување i :а Законот за на-
дом-есток на негативните курсни разли-
ки по заемот на Меѓународната банка за 
обнова и развој за извршување на оп-
штојушсловенскиот земјоделски проект 555 

345. Закон за привремена забрана на распо-
лагањето со дел од општествените сред-
ства на општин,ите, Републиката и само-
управните интересни заедници во 1981 
година — — — — — — — — — 556 

346. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на вкупниот износ на деви-
зите наменети за потребите на Републи-
,ката и на општините за 19811 година — 557 

- - 557 

- - - 558 

558 

559 

560 

560 

347. Одлука за потврдување на Годишната 
програма за изградба, одржување и ре-
конструкција на магистралната и регио-
налната патна мрежа во Социјалистичка 
Република Македонија за 1981 година — 557 

348. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на работната организација Правен 
факултет во Битола, во делот со кој се 
уредува режимот на запишување на сту-
дии и учеството на студентите и прет-
ставниците на општествената заедница 
во самоуправувањето — 

349. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Сложената организација на здру-
жен труд Музеи на Македонија — Ар-
хеолошки, Етнолошки и Историски музеј 
— Скопје, на одредбите што се однесува-
ат на работите од посебен општествен 
(интерес и на учеството на претставни-
ците на општествената заедница во од-
лучувањето за тие работи 

350. Одлука за именување членови на Ини-
цијативниот одбор за основање на Ре-
публичка самоуправна интересна заедни-
ца за водостопанство — 

351. Упатство за начинот на пресметувањето 
и уплатувањето на обврската како и за 
насочувањето на средствата од преодна-
та републичка сметка — — — — — 

352. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 39/8(1 од 10 јуни 198:1 година 

353. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 46/80 од 14 мај 1984 година 

354. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 94/80 од 14 мај 1981 година 

355. Извод од регистарот на верифицираните 
организации за средно образование во 
СР Македонија — — — — — — — 561 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
261. Одлука за вонредно усогласување на 

пензиите и друтитг парични примања 
според порастот на номиналните лични 
доходи на сите вработени во организа-
циите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници во 
Републиката во 1931 година — — — 564 

262. Одлука за условите и начинот за обез-
бедување на продолжено пензиско и 
(инвалидско осигурување — — — — 565 

263. Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на пензиската основа на оси-

гурениците и лицата кои не оствариле 
чист личен доход односно надоместок 
на чистиот личен доход по 1 јануари 
li966 година — — — — — -— — — 566 

264. Одлука за спроведувањето на пензиско и 
инвалидско осигурување на југословен-
ските државјани вработени во стран-
ство кои не се задолжително осигурени 
ка ј странски носител на осигурување 567 

265. Одлука за ослободување од обврската 
за уплата на придонес на Републичката 
самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — — — 567 

266. Одлука за донесување на Нормативите 
за општествена исхрана на деца-учени-
ци. (7—15 год.) во одморалиштата за деца 
во СР Македонија — — — — — — 568 
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