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местото на живеење до местото на вработување, а 
нема организиран превоз со средствата за јавен сооб-
раќај. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ", а ќе се применува од денот на донесу-
вањето. 

Бр, 17-2315/1 
14 ноември 1988 година-

Скопје 
Претседател 

на Комисијата за кадровски и 
административни прашања на 

Извршниот совет, 
днр Владо Камбова«!, е. р. 

Ѕ6Ѕ. 
Врз основа на член 37 од Законот за општестве-

ните совети и за републичките општествени соп ети 
(„Службен весник на СРМ" бр. 24/80), и член 45 од 
Деловникот за работа на Републичкиот општествен 
совет за стопански развој и економска политика, Ре-
публичкиот општествен совет за стопански развој и 
економска политика/ на седницата одржана на 8 но-
ември 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР ИА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И 

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА 

1. За претседател на Републичкиот општествен 
совет за стопански развој и економска политика, со 
мандат од една година, се избира д-р Софија Тодо-
рова, член на Претседателството на Републичкиот 
совет на ССМ. 

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

Бр. 27-1/22 Ј " 
9 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател на Советот, 

Горѓи Ми хај лов ски, е. р. 

869. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите ка постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 9 ноември 
1988 година, донесе -

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 52 точка 1 под А алинеја 
2 и точка 2 под ѓ) од Правилникот за условите и 
начинот на решавање на станбените потреби на ра-
ботниците во Основната организација на здружен 
труд „Кланица и Ладилник" во Скопје, во состав на 
Земјоделско индустрискиот комбинат „Скопско Поле" 
во Скопје, донесен со референдум на 11 август 1987 
година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 104/87 од 14 септември 1988 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на 
оспорените членови од актот означен во точката 1 
на оваа одлука, затоа што при вреднувањето на осно-
вот станбена состојба, таа состојба на по дот ана рот 
нема доминантно влијание однос на работниците 
со друг станбен статус и затоа што одекнувањето на 
стан се вреднува додатно поради што се постави пра-
шањето за нивната согласност со уставните начела 
к а заемност и солидарност и на еднаквост. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 52 
точка 1 под А алинеја 2 од Правилникот како еден 
од основните критериуми за распределба на сред-
ствата за станови и станбени кредити е предвиден 
основот степен на станбената загрозеност, по кој се 
предвидени и вреднувани подооноЕите, статус на ста-
новањето, услови на становањето, и чекање на стан, 
при што поголем број на бодови се предвидени за 
работниците со друг станбен статус во однос на под-
станар от. 

Според член 42 и 42-а од Законот за станбените 
односи („.Службен весник на СРМ" бр. 36/73, 14/75 
и 27/86) давателот на стан односно работниците во 
основната организација на здружениот труд во само-
управниот општ шет ги утврдува основите и мерила-
та за определување редот на првенство за добивање 
на' стан, при што според мислењето на Судот, се 
дблжни да го почитуваат уставното начело на заем-
ност и солидарност изразено во Оддел II став 3 али-
неја 3 од Устазот на СР Македонија, кое се изразу-
ва со тоа да се обезбеди основот станбената состој-
ба да има доминантно влијание при распределба на 
станови. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба не е 
предвидено по основот станбена состојба на под ста-
наром како станбено најзагрозена категорија, да се 
добива најголем број на бодови Судот утврди дека 
оспорениот член не е во согласност со означеното 
уставно начело на еднаквост, заемност и солидарност. 

5. Понатаму/ Судот утврди дека во член 52, точ-
кк 2, под ѓ) е предвидено да се добива определен 
број на бодови за отстапување на стан или индиви-
дуална станбена зграда. 

Согласно Оддел 1Г, став 3, алинеја 9 од Основни-
те начела на Уставот нћ СР Македонија неприкосно-
вената основа на положбата на човекот, покрај дру-
гото, ја сочинуваат и еднаквоста на правата, долж-
ностите и одговорностите на луѓето во согласност со 
уставноста и законитоста. 

Со оглед на тоа што 1»о оспорените одредби од 
означениот член од Правилникот е предвидено по 
основот отстапување на стан на работникот да му се 
доделуваат определен број на бодови, Судот смета 
дека со тоа одредена категорија на работници се 
ставаат1 во поповолна положба во однос на другите 
работници кои немаат можност да од стан ат стан. по-
ради што Судот утврди дека оспорената одредба не 
€ во согласност со означеното уставно начело. 

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

У. бр. 104/87 
9 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

870. 
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 2 ноем-
ври 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1/ СЕ УКИНУВА член 5 од Правилникот за 
организација, работа и работни задачи во Основната 
организација на здружениот труд „Електро — Скоп-
је" во Скопје, во состав на Работната организација 
„Електро — Македонија" во Скопје, донесен од Ра-
ботничкиот оовет на 31 октомври 1977 година. 

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

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до 'Уставниот суд на Македо-
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кија поведе постапка за оценување законитоста на 
член 5 од актот означен во точката 1 од оваа одлу-
ка, затоа што посебните услови за извршување на 
работите и работните задачи не се утврдени во са-
моуправниот општ акт, туку нив ги утврдува посеб-
на комисија што било во спротивност со член 133 
став з алинеја 1 од Закон ат за зд ружениот труд и не 
било во согласност со член б од Законот за работ-
ни односи. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 5 од 
означениот правилник е предвидено дека насоката 
на стручната подготовка, звањето на работникот, пот-
ребното работно искуство и другите специфични ус-
лови за работа иа одредени работни места, односно 
за извршување на одредени задачи ги утврдува орга-
нот надлежен за прием на работникот, по предлог 
на работната единица. 

5. Според член 133 став 3 точка 1 од Законот 
за здружениот труд и член 6 од Законот за работни 
односи работниците со самоуправниот општ акт со 
кој се уредува работниот однос ги утврдуваат, по-
крај другото и посебните услози кои работникот тре-
ба да ги исполнува за вршење на определени работи 
односно работни задачи што во основната организа-
ција се вршат според нејзината дејност и природа, 
технологија и други услови на трудот. 

Со оглед на тоа што во означениот правилник 
не се утврдени посебните услови за извршување на 
работите и работните задачи, туку според член 5 од 
Правилникот тие услови ги утврдува органот надле-
жен за прием на работници. Судот утврди дека овој 
член од правилникот не е во согласност, односно е 
во спротивност со означените законски одредби. 

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

У. бр. 149/88 
2 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

871. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 2 ноември 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДВИВА предлогот на Основниот суд на 
здпужешгот труд во Штип за оценување уставноста 
и законитоста на членовите 5 и 8 од Правилникот 
за основи и мерила за распределба на средствата за 
лични доходи, донесен ед работниците во Рударско-
геолописиот факултет во Штип, со референдум одр-
жан на 28 декември 1986 година. 

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

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип 
поведе постапка пред Уставниот суд на М а к е д о н и ј а 
за оценување уставноста и законитоста на оспорените 
членови од правилникот означен во точка 1 од оваа 
одлука, затоа што по основот услови за работа во 
член 5 само наставниците и соработниците добиваат 
додатни бодови заради влегување во јама, работа во 
лабораторија и ел., со што доаѓа до двојно вредну-
вање по овој основ- а во член 8 од Правилникот, за 
секретарот и хипиеничзрот по основот обем на ра-
бота се определени додатни бодови односно два па-
ти се определуваат бодови по овој основ, поради 
што според мислењето на предлагачот оспорените 
членови не се во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 4 ед 
оспорениот правилник се утврдени бодови за сите. 
работи и работни задачи по основите сложеност, 
одговорност и услови за работа. Воедно, во член 
од Правилникот за наставниците и соработниците по* 
основот услови на работа им се додаваат одреден 
број бодови за влегување во јама, работа во лабора^ 
ѓорија, теренска работа, работа со микроскоп, при 
што е предвидено бодови да можат да се добијат 
само по еден од наведените основи. 

Во член 8 од Правилникот е утврден број на бо-
дови по основот обем на работи и работни задачи 
за работниците кои вршат стручно-тсхнички и адмиЈ 

вдсстративни работи на Факултетот, при што за се-
кретарот е утврден и додатен број на бодови за 
вршење на работите за ОНО и ОСЗ, како и за хи-
гиеничарот за зголемен обем на работа. 

5. Согласно член 23 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија и член 93 став 1 од Законот за здружениот 
труд самоуправно право е на работниците да ги ут-
врдат основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи. Исто така, право е на ра-
ботниците да оценат под какви. услови секој работ-
ник ги извршува доверените работи и работни зада-
чи и каков е обемот на неговите работи и работни 
задачи и во зависност од тоа да утврдат и одреден 
број на богдови за определување' на личниот доход 
на секој работник. • 

Со оглед па тоа што ©о оспорените одредби се 
определени дополнителни бодови само за работни-
ците кои работат под посебни услови и за работни-
ците кои имаат зголемен обем на работа, Судот 
смета дека со тоа всушност нема двојно вредагување 
на овие основи, поради што утврди дека оспорените 
одредби од Правилникот не се во несогласност од-
носно не ое во спротивност со означените уставни и 
законски одредби. 

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

У. б р . 103/88 
2 ноември 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Фиданчо Стоев, е. р. 

СОДРЖИНА 
1 

Страва 

865. Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за обезбедување редовно снабду-
вање на потрошувачите со леб од мешано 
брашно — — — — — — — —= — 851 

866 Одлука за користење на средства од По-
стојаната резерва на СР Македонија — 851 

867. Одлука за утврдување на ви син алга на на-
доместокот за доаѓање на работа и вра-
ќање од работа во местата каде нема 
средства за јавен сообраќај — — — — 851 

868. Одлука за изОор на претседател на' Ре-
публичкиот општествен совет за стопански 
развој и економска политика — — — 852 

869. Одлука на Уставниот суд н а Македонија, 
У. бр. 104/87 од 9 ноември 1988 година — 852 

870. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 149/88 ОД 2 ноември 1988 година — 852 

871. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 103/8Ѕ од 2 ноември 1988 година — 853 
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