
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 10 јули 1974 
С к о п ј е 

Број 29 Год. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

298. 
Врз основа на член 153 од Законот за внатреш-

ни работи („Службен весник на СРМ" бр. 45/72), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВООРУЖУВАЊЕТО И ОПРЕМАТА НА 

МИЛИЦИЈАТА 

Член 1 
Вооружувањето на работниците на милицијата, 

станиците на милицијата и самостојните одделе-
нија на милицијата, како и на другите единици 
на милицијата (работници и единици на милици-
јата) се состои од огнено и гасно оружје. 

Работниците и единиците на милицијата мо-
жат да бидат снабдени и со средства на посебна 
опрема. 

Член 2 
Огненото оружје на работниците и единиците на 

милицијата се состои од пиштоли, пушки, полуав-
томатски, автоматски и снајперски пушки, автома-
ти, пушкомитралези и дефанзивна бомба, како и од 
муниција и тромбонски мини за ова оружје. 

Гасното оружје на работниците и единиците на 
милицијата се состои од пиштоли и други напра-
ви прилагодени за исфрлање патрони со солзавец, 
како и од бомби и ампули со солзавец. 

Средства на посебна опрема со кои се спре-
маат работниците и единиците на милицијата се: 
заштитните средства, гумената палка, средствата за 
врзување и средствата за давање знаци и преду-
предување. 

Член 3 
Работниците на милицијата се вооружуваат со 

пиштол. 
Републичкиот секретар за внатрешни работи 

(републички секретар) определува со кое друго 
огнено или гасно оружје и во колкав број се воо-
ружени и со кои средства на посебна опрема се 
опремени работниците и единиците на милицијата. 

Оружјето и опремата од претходниот став по 
извршената службена работа работниците на мили-
цијата го предаваат на чување во станицата на ми-
лицијата, самостојното одделение на милиција или 
другата единица на милиција (единица на мили-
цијата). 

На чување во единицата на милицијата се пре-
дава и оружјето од став 1 на овој член за времето 
додека работникот на милицијата се наоѓа во прит-
вор или е оддалечен од органот на внатрешни ра-
боти или од работното место. 

Член 4 
Покрај средствата на посебна опрема од член 

2 став 3 од оваа уредба единиците на милици-
јата, по потреба, се опремаат и со средствата за 
запречување, како и со теренски и товарни мо-
торни возила и моторни чамци во кои се вградени 
потребни средства за врски односно во кои има 
потребни средства за криминалистичка техника и 
контрола и регулирање на сообраќајот. 

Републичкиот секретар определува со кои сред-
ства на посебна опрема од претходниот став се 
опремени единиците на милицијата. 

Член 5 
Типовите на одделни видови огнено и гасно 

оружје и на средствата на посебна опрема ги утвр-
дува републичкиот секретар. 

Член 6 
Воените обврзници на милицијата кога се по-

викуваат се вооружени со огнено и гасно оружје 
и опремени со средства на посебна опрема, чиј 
вид и број го определува републичкиот секретар. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 12-1581/1 
3 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

299. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕРКИ НА НЕПОСРЕД-
НА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 
НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД ИНТЕРЕС 

ЗА РЕПУБЛИКАТА 

1. Со оваа одлука се определуваат мерките на 
непосредна општествена контрола на цените за 
производите и услугите од интерес за Републи-
ката. 

2. Мерката определување на највисоко ниво на 
цените (максимални цени) се пропишува за произ-
водите на графичката индустрија: дневните и ин-
формативните весници, школски учебници, школ-
ска лектира и тетратки. 

3. Мерката задржување на цените на затече-
но ниво (затечени цени) се пропишува за: 

— производите на индустријата за градежни 
материјали: глинени производи, вар, бетонски цев-
ки, бетонски блокови — ѕидни и меѓуспратни бе-
тонски порилит, блокови и елементи за оџаци, бе-
тонска мешавина; 

— производите од прехранбената индустрија — 
преработки од млеко; 

— добиточна храна од индустриско потекло; 
— производите од експлоатацијата на шумите: 

трупци за режење, трупци за делкани прагови, руд-
ничко дрво, шипови, столбови за водови, столбови 
за скели од четинари, јарболи од четинари, стол-
бови за хмељ, столбови за лозја, цепено техничко 
дрво, бродска граѓа и бродски мотки, делкани пра-
гови, целулозно дрво макљамо и немакљано, тех-
ничко дрво', дрво за сува дестилација и огревно 
Дрво. 
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4. Мерката давање согласност на тарифите се 
пропишува за: 

— електрична енергија; 
— услугите во железничкиот патнички соо-

браќај ; 
— услугите во јавниот превоз во патниот соо-

браќај; 
— услугите во внатрешниот поштенски, теле-

графски и телефонски сообраќај; 
— надоместокот за користење на радиодифуз-

ните емисии; 
— услугите на осигурувањето на имоти и лица: 

задолжително осигурување на моторни возила во 
полза на трети лица; 

— услугите на автобуските станици; 
— услугите на Службата на општественото кни-

говодство на СРМ. 
5. Мерката одредување начин на формирање на 

цените (калкулативни цени, маржи, разлика во 
цената и др.) се пропишува за: 

— типски станови што се произведуваат за 
пазарот; 

«— производите од прехранбената индустрија за 
добиточна храна од домашно производство и од 
увоз во прометот на големо и на мало. 

— протан-бутан од домашно производство и од 
увоз во прометот на големо и на мало. 

6. Мерката известување за цените на органот 
за цени заради евидентирање (евиденција на це-
ните) се пропишува за: 

— производите од индустријата на градежни 
материјали: ферт-гредички, разни елементи за огра-
да, тротоарски и терацо плочки, мермер, гипс, ивич-
њаци за коловоз, лозарски столбишта, канделабри 
за улично осветление, елементи за мостови, цен-
трифугирано-армирано-бетонски столбови за 0,4 
кВ водови, за 10 кВ водови и за 35 кВ водови, 
битумински производи, пластични малтери и емул-
зија за пенетрација; 

— јавен патен товарен сообраќај; 
— товарен сообраќај на организациите на здру-

жен труд за превоз на сопствени производи; 
— услугите на осигурувањето на имоти и лица, 

освен услугите на осигурувањето од точката 4, 
алинеја 6 од оваа одлука; 

— здравствени услуги; 
— банкарски услуги, освен услугите од точка 

4, алинеја 8 од оваа одлука. 
7. Цените на производите и услугите од инте-

рес за Републиката што не се опфатени во точките 
2 до 6 на оваа одлука, организациите на здруже-
ниот труд ќе ги формираат според условите на 
пазарот, до колку со посебен пропис не е поинаку 
определено. 

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за опреде-
лување на мерки на непосредна општествена кон-
трола на цените на производите и услугите од над-
лежност на Републиката („Службен весник на 
СРМ" бр. 23/73). 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1334/4 
3 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

ЗОО. 
Врз основа на член 36-6 од Законот за ор-

ганизација на југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 35/65, 
50/58, 51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА 

ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА 
ШТЕДИЛНИЦА 

1. Средствата на штедните влогови кај Пош-
тенската штедилница, прибрани на територијата на 
Социјалистичка Република Македонија, ќе се ко-
ристат според членот 36-6 од Законот за органи-
зација на југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони за намените и под условите утврдени со 
оваа одлука. 

Средствата од ставот 1 на оваа точка ги прет-
ставуваат и тоа: 

— делот од прибраните средства до 31 декем-
ври 1971 година кај Народната банка на Југосла-
вија што ќе и го стави на располагање на Пош-
тенската штедилница во 1974 година; 

— порастот на штедните влогови во 1972, 1973 
и 1974 година; 

— делот на достасаните ануитети до 31 декем-
ври 1974 година по порано одобрените кредити од 
средствата на штедните влогови преку Поштен-
ската штедилница и Стопанската банка — Скопје; 

— износот на припишаната камата на штедните 
влогови ка ј Поштенската штедилница; и 

— неискористените средства распределени за 
претходните 1972 и 1973 година. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука, по 
издвојувањето на средствата за давање кредити на 
Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје во из-
нос од 100.000.000 динари и за Воениот сервис за 
одобрување на потрошувачите кредити на воени-
те. лица во износ од 14.000.000 динари, Поштенска-
та штедилница ќе и ги даде на Стопанската банка 
— Централа во Скопје за намените и под условите 
определени во оваа одлука. 

3. Кредитите од точката 2 на оваа одлука на 
Воениот сервис наменети за одобрување на потро-
шувачки кредити на воените лица за 1974 година 
ќе се одобруваат првенствено од средствата што 
ќе се остварат од наплатените отплати на потрошу-
вачките кредити дадени на воените лица до вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а потоа и од 
средствата утврдени во точката 1 од оваа одлука, 
под општите услови што важат за давање на по-
трошувачки кредити на населението. 

4. Кредитот на Претпријатието за ПТТ сообра-
ќа ј — Скопје од точката 2 на оваа одлука, ќе се 
користи за реализација на програмата за развој на 
ПТТ сообраќајот во СР Македонија за периодот 
1969 — 1975 година. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка ќе се да-
ваат со рок на враќање од 10 години, а роковите 
на користењето и враќањето на кредитите ќе ги 
утврдува со договор Поштенската штедилница и 
Претпријатието за ПТТ сообраќај. 

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се 
пресметува полугодишно наназад. 

5. По издвојувањето на средствата од точката 
2 на оваа одлука, преостанатите средства на штед-
ните влогови ќе се користат: 
а) за купување на вагони до 12.000.000 дин. 
б) за продажба на сериска опрема 

на кредит во земјата и во стран-
ство до 95.000.000 „ 

— за автобуси на Претпријатието 
за автокаросерии „11 Октомври" 
— Скопје, најмалку 50.000.000 дин. 

— за подготовка на производство по 
заклучени договори за продажба 
на сопирачки на кредит 
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— за продажба на опрема на до-
машен и странски пазар на кре-
дит 

в) за одгледување на добиток до 22.500.000 дин. 
г) за обртни средства на земјодел-

ски организации во поплавени 
подрачја до 10.000.000 „ 

д) за рударски истражувања 20.000.000 дин. 
ѓ) за репласирање на достасани от-

плати по краткорочни пласмани 48.000.000 ,, 
— на „Железарница" — 

Скопје 11.000.000 
— на „Охис" — Скопје 8.000.000 
— на „Агрохемизација" — 

Скопје 8.000.000 
— на „Југопетрол" — 

Скопје 15.000.000 
— на Топилницата „3ле-

тово" — Титов Велес 6.000.000 
е) Резерва 27.000.000 „ 

Средствата од точката 5 под б) ќе се користат 
во износи, по намени, што ќе ги предложи Фон-
дот за кредитирање на продажбата на домашна 
сериска опрема во земјата. 

Средствата од оваа точка под в) ќе се користат 
според посебна програма. Условите за користење-
то на овие средства ќе ги утврди Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, а корисни-
ците на кредитите ќе ги определи Републичкиот се-
кретаријат за земјоделство и шумарство. 

Средствата од оваа точка под ѓ) ќе се корис-
тат за истите намени и под исти услови како и во 
1973 година. 

Средствата од оваа точка под е) ќе се користат 
во согласност со Републичкиот секретаријат за 
финансии. 

При одобрување на кредитите за увоз на ре-
проматеријали, купување на вештачки ѓубрива и 
за залихи на нафта и нафтени деривати, Стопан-
ската банка ќе партиципира со сопствено учество 
во износ од најмалку 30%. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка Стопанската 
банка ќе ги дава со камата по стапка во висина од 
0,50% поголема од стапката по која Поштенската 
штедилница средствата ќе и ги дава на Стопан-
ската банка. Роковите на користењето и на враќа-
њето на кредитите ќе ги утврдат со договор Сто-
панската банка и корисниците на кредитите. 

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се 
пресметува полугодишно наназад. 

6. Кредитите од средствата од точката 1 на оваа 
одлука ќе се користат во зависност од динами-
ката на приливот на средствата. 

7. Поштенската штедилница е должна пози-
тивната разлика на средствата од штедните влого-
ви, по извршената пресметка и по издвојувањето 
на делот на средствата за резерва на сигурноста и 
за делот од средствата за кредитирање на Прет-
пријатието за ПТТ сообраќај — Скопје и Воениот 
сервис, да ја празни месечно сразмерно на делот 
што и припаѓа на СР Македонија најдоцна до 5-ти 
во месецот за изминатиот месец, во полза на по-
себна сметка кај Стопанската банка — Централа 
во Скопје. 

8. Одобрените а неискористените кредити од 
средствата на штедните влогови ка ј Поштенската 
штедилница до 31 декември 1973 година ќе се ко-
ристат во 1974- година. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1438/1 
3 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р, 

301. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СРМ 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СО-
ГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ 
ВО ВНАТРЕШНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

1. Се овластува Републичкиот завод за цени 
да дава согласност за изменување и дополнување 
на цените — тарифите за превоз на патници во 
внатрешниот железнички сообраќај. 

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

Бр. 12-1335/1 
3 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

302. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот на 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за внатрешни работи Киро Илиевски, 
досегашен началник на Управата за внатрешни ра-
боти •— Скопје, 

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

Број 12-1687/1 
18 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

303. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

1. Се именува за потсекретар во Републички-
от секретаријат за внатрешни работи Василе Ко-
сто ј ниновски, началник на управа во Сојузниот 
секретаријат за внатрешни работи. 

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

Број 12-1688/1 
18 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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304. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за внатрешни работи Реџан Ибраимовски, 
на работа во Генералштабот на ЈНА. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија'4. 

Број 12-1689/1 
18 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

305. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И 
ШУМАРСТВО 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство инж. Киро 
Докузовски, досегашен потпретседател на Собра-
нието на општината Дебар. 

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

Бр. 12-1618/1 
13 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

306. 
Врз основа на член 8 од Законот за Репуб-

личкиот завод за унапредување на домаќинството 
(„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" бр. 29/73), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДВА ЧЛЕНА НА КОНКУРС-
НАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВА-

ЊЕ НА ДОМАКИНСТВОТО 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување директор на Републичкиот завод за уна-
предување на домаќинството се именуваат: 

1. инж. Драгана Серафимова, доцент на Ар-
хитектонско-градежниот факултет во Скопје; 

2. Предраг Пенушлиски, секретар на Заедница-
та на културата на град Скопје. 

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

Бр. 12-1621/1 
13 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

307. 
Врз основа на член 67 од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ТРИ ЧЛЕНА НА КОН-
КУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА 
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ 

ДЕЦА — БИТОЛА 

I. За членови на Конкурсната комисија за име-
нување на директор на Домот за доенчиња и мали 
деца во Битола се именуваат: 

1. Димче Кираџиски, стручно политички работ-
ник во Републичката конференција на ССРНМ; 

2. Драган Христовски, на работа во Републич-
ката заедница за инвалидско и пензиско осигу-
рување; 

3. Сотир Прчковски, секретар на Извршниот со-
вет на општинското собрание во Битола. 

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

Бр. 12-1622/1 
13 јуни 1974 година 

Скопје 

308. 
Врз основа на член 81 од Законот за самоу-

правните интересни заедници на вработувањето и 
за материјалното обезбедување за време на при-
времена незапосленост („Службен весник на СРМ" 
број 20/74), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ИНИЦИЈАТИВ-
НИОТ ОДБОР ЗА ОСНОВАЊЕ И КОНСТИТУИ-

РАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ 

I. За членови на Иницијативниот одбор за ос-
новање и конституирање на Републичката заед-
ница за вработување се именуваат: 

1. Андоновски Јонче, директор на Заедницата 
за вработување — Битола; 

2. Бошковски Илија, заменик на републичкиот 
секретар за труд; 

3. Гулевски Перо, секретар на Републичкиот 
завод за вработување — Скопје; 

4. Димовски Васил, член на Претседателството 
на Републичката конференција на ССРНМ; 

5. Златевски Драган, претседател на Заедни-
цата за вработување — Скопје; 

6. Михајл овски Момир, претседател на Полно-
моштво™ за активноста на СКМ во врска со оде-
њето на привремена работа на наши работници во 
странство; 

7. Кал еј ски Никола, претседател на Заедницата 
за вработување — Штип; 

8. Нонковски Кицо, член на Претседателството 
на Сојузот на синдикатите на Македонија; 

9. Петровски Томе, претседател на Советот за 
иселенички прашања на Извршниот совет; 

10. Спасова Николина, секретар на Комисијата 
за општествено-економски прашања на младите 
при Претседателството на Р К на ССМ; 

11. Темеловски Борко, член на делегацијата 
на СРМ во Соборот на републиките и покраините 
на Собранието на СФРЈ и 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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12. Цанцевски Никифор, шеф на Служба на 
Заводот за вработување — Скопје. 

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

Бр. 12-1620/1 
13 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

309. 
Врз основа на член 8 став 2 од Законот за 

просветната инспекција („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/74), републичкиот секретар за образование 
и наука донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ПРОСВЕТНИОТ 

ИНСПЕКТОР 

1. Со ова упатство се пропишува образецот на 
легитимацијата на просветниот инспектор и начи-
нот на нејзиното издавање. 

2. Легитимацијата со која се утврдува свој-
ството на просветен инспектор, се издава според 
образецот кој е составен дел на ова упатство. 

3. Големината на легитимацијата на просвет-
ните инспектори е 9 х 6 см., а нејзините корици се 
полутврди и обоени во плава боја. 

4. Легитимацијата на просветниот инспектор му 
ја издава органот што го назначува инспекторот. 

5. Легитимацијата на просветниот инспектор 
важи за учебната година во која е издадена, до-
колку изрично не е означен покус рок. 

Продолжувањето на рокот на важењето на ле-
гитимацијата за наредната учебна година го врши 
органот што го назначува инспекторот. 

6. Лицето на кое му престанало својството на 
просветен инспектор му ја предава легитимацијата 
на органот што го назначил. 

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на неговото објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 
Дел. број 01-1811/1 
11 јуни 1974 година 

Скопје 
Републички секретар за 

образование и наука, 
Љупчо Копровски, е. р. 

О Б Р А З Е Ц 
на легитимацијата на просветниот инспектор 

(Насловна и прва страна на корицата) 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 
на просветниот инспектор 

(Втора страна на првата корица) 
(фотографија големина 5x3,5 см.) 

(Своерачен потпис на просветниот инспектор) 
(Прва внатрешна страна) 

(Назив на органот што ја издал легитимацијата) 
ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОР 

(Име и презиме на инспекторот) 
е овластен на територијата односно на подрач-
јето на да врши 
надзор над спроведувањето на законските и дру-
гите прописи во установите за образование и вос-
питување, според правата и обврските определени 
со Законот за просветната инспекција. 
д е н 197— ГОд, 
Во М.П. 

(Потпис на старешината 
на органот) 

(Втората, третата внатрешна страна) 
Легитимацијата важи 

до 197— година 
М.П. 

(Потпис на старешината 
на органот) 

до 197— година 
М. П. — 

(Потпис на старешината 
___ на органот) 

до 197— година 
М. П. 

(Потпис на старешината 
на органот) 

310. 
Врз основа на член 50 алинеја шеста од Зако-

нот за рибарство („Службен весник на СРМ" бр. 
15/73), републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 

СТОПАНИСУВАЊЕ СО РИБОЛОВНИТЕ ВОДИ 

I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со ова упатство се утврдува содржината на 
годишниот план за стопанисување со риболовната 
вода. 

2. Некои од организациите на здружениот труд 
и организациите на спортските риболовни друштва 
што стопанисуваат со риболовната вода според го-
дишниот план кој е составен дел на ова упатство. 

II 
СОДРЖИНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН 

Годишниот план за стопанисување со риболов-
ната вода особено содржи: 

1. Анализа на производството на риба во ри-
боловната вода во последниве пет години; 

2. Очекуван тежински прираст на рибата врз 
база на природната репродукција и вештачкото по-
рибување како и други мерки за заштита на риб-
ниот фонд; 

3. Програмиран годишен улов на риба за го-
дината за која се донесува годишниот план и тоа: 

— структура на уловот по видови; 
— динамика на уловот по месеци. 
4. Мерки за зголемување на рибниот фонд и 

тоа: 
а) порибување на риболовната вода: 

— вид риба; 
— возраст (икри, личинки, одгледан под-

младок) ; 
— број и тежина (должина) на употребе-

ниот за порибување материјал; 
— време, место и начин на порибување™; 

б) користење на објекти — мрестилишта. 
5. Мерки за заштита на рибниот фонд: 

— мерки за спречување внесување на рибни 
болести; 

— мерки за уништување на штетните ж и -
вотни; 

— мерки за заштита на риболовните води 
од загадување; 

— мерки за контролиран лов на риба (се-
лективност на риболовното средство, од-
редување на посебни пунктови за поаѓање 
и доаѓање од риболов и изградба на ма-
гацински простор за прием на рибите на 
одделни пунктови); 

— организација на рибочуварската служба. 
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6. Риболовен потенцијал: 
— работници односно спортски риболовци — 

број — квалификации и мерки за подо-
брување на квалификационата струк-
тура; 

— основни средства за лов и поважен ри-
бо ловен алат; 

— објекти за лагерирање на рибата, сред-
ства за внатрешен и надворешен тран-
спорт. 

7. Пласман на рибата и преработувачки об-
јекти; 

8. Средства потребни за реализирање на пла-
нот; 

9. Други моменти кои се од влијание за за-
штита, зголемувањето на рибниот фонд и 
уловот на риба. 

III. 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Број 08-1613/1 
25 јуни 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с. р. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПОРТСКИ РИБОЛОВЦИ 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА 
БРОЈ 

ОБРАЗЕЦ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ЧУВАР НА 
РИБОЛОВОТ ФОРМАТ 10x7 см. 

ГРБ НА РЕПУБЛИКАТА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ЧУВАР НА РИБОЛОВОТ 

(Втора страна на корицата) 
Фотографија големина 6 x 4 см. 

(своерачен потпис на чуварот на риболовот) 
(Прва внатрешна страна) 

(Назив на организацијата или собранието на оп-
го овла-

штината што ја издава легитимацијата) 
стува да 
обавува рибочуварска дејност предвидена со За-
конот за рибарство. 
Број 
ден 1974 година 
Во — Потпис на одговорното лице, 

М. П. 
(Втора, трета и четврта внатрешна страна) 

Легитимацијата важи до — 19 година. 

Потпис на одговорното лице, 

ЗИ. 

Врз основа на член 50 алинеја трета од За-
конот за рибарство („Службен весник на СРМ" бр. 
15/73), републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ЧУВАР 

НА РИБОЛОВОТ 

1. Легитимацијата за чувар на риболовот се 
издава според образецот што е составен дел на ова 
упатство. 

2. Со легитимацијата се утврдува својството на 
чувар на риболовот. 

3. Големината на легитимацијата за чувар на 
риболовот изнесува 10x7 см. а нејзините корици се 
тврди и обоени со темно црвена боја. 

4. Легитимацијата на чуварот на риболовот ја 
издава организацијата на здружен труд, спортска 
риболовна организација или собранието на општи-
ната што го назначува чуварот. 

5. Легитимацијата за чувар на риболовот ва-
жи за календарската година за која е издадена, 
односно за календарската година за која е нејзиното 
важење продолжено до колку изрично не е озна-
чен покус рок. 

Продолжување рокот на важењето на легити-
мацијата за наредната година го врши организа-
цијата односно собранието на општината што ја из-
дава дозволата. 

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Број 08-1613/1 
25 јуни 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

312. 

Врз основа на член 50 алинеја втора од Зако-
нот за рибарство („Службен весник на СРМ" бр. 
15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шу-
марство донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА СТО-
ПАНСКИ РИБОЛОВ И НА ДОЗВОЛИ ЗА СПОРТ-

СКИ РИБОЛОВ 

1. Легитимацијата за рибарот што врши сто-
пански риболов, како и годишната и дневната 
дозвола за спортски риболов се издаваат според 
обрасците кои се составен дел на ова упатство. 

2. Со легитимацијата се утврдува својството на 
рибар — за вршење на стопански риболов. 

3. Големината на легитимацијата за стопански 
риболов е 10 х 7 см. а нејзините корици се полу-
тврди и обоени со сина боја. 

4. Легитимацијата за стопански риболов важи 
за календарската година за која е издадена, од-
носно за календарската година за која е нејзиното 
важење продолжено, до колку изречно не е озна-
чен покус рок. 

Продолжувањето на рокот на важењето на ле-
гитимацијата за наредната година го врши органи-
зацијата на здружен труд, спортското риболовно 
друштво или собранието на општината — што ја 
издава дозволата. 

5. Со дозволата за спортски риболов, граѓани-
нот се здобива со право на вршење на спортски 
риболов. 

6. Обрасците за годишна дозвола ги печати 
во трипликат Сојузот на спортските риболовни 
друштва и ги доставува на организациите на 
спортските риболовци по нивно барање. 

Организациите на спортските риболовни дру-
штва, еден примерок од дозволата даваат на корис-
никот, еден примерок на Сојузот на спортските 
риболовни друштва а еден примерок останува во 
организацијата на спортското риболовне друштво. 
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7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Број 08-1613/1 
25 јуни 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД Обр. бр. 1 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА 
Бр. 

ОБРАЗЕЦ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА 
ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 

Формат 10 х 7 
ГРБ НА РЕПУБЛИКАТА 

ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РИБАР ШТО ВРШИ 
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ 

(Втора страна на корицата) 
Фотографија големина 6 x 4 см. 

Своерачен потпис на рибарот 
(Прва внатрешна страна) 

(Назив на организацијата која ја издава леги-
го овластува 

тимацијата) 
на рибарското подрачје 
да врши стопански риболов под усло-

вите утврдени со општиот акт на организацијата. 
Број 
ден 19 год. 
во 

Потпис на старешината 
на организацијата на 

здружениот труд 

(Втора, трета и четврта внатрешна страна) 
Легитимацијата важи: 

Од 19 година 
М. П. 

да може да врши риболов во риболовната вода 
со риболовни средства дозволени 

за спортски риболов. 
За оваа дозвола наплатен е надомест во износ 

од (со букви) 
динари. 

Оваа дозвола важи од 1. I. до 31. ХП. 
година. 

Број 
19— година 

Скопје 
М. П. 

Потпис на овластеното лице, 

Образец бр. 3 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПОРТСКИ РИБОЛОВНИ 
ДРУШТВА 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА 

СЕДУМДНЕВНА ДОЗВОЛА ЗА СПОРТСКИ 
РИБОЛОВ 

Врз основа на член 26 од Законот за рибар-
ство („Службен весник на СРМ" бр. 15/73) се доз-
волува на од 

број лична карта 
издадена од може да врши 
риболов во риболовната вода 
со риболовни средства дозволени за спортски ри-
болов. 

За оваа дозвола наплатен е надомест во из-
нос од со букви 
динари. 

Оваа дозвола важи од до 
со лична карта. 

Број 
19— година 

Потпис на овластеното лице, 

Потпис на старешината 
на организацијата на 

здружен труд 
М. П. 

Потпис на старешината 
на организацијата на 

здружен труд 
М. П. 

Потпис на старешината 
на организацијата на 

здружен труд 
М. П. 

Потпис на старешината 
на организацијата на 

здружен труд 
(Третата и четвртата страна од корицата остануваат 
празни). 

Образец бр. 2 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПОРТСКИ РИБОЛОВНИ 
ДРУШТВА 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА 

ГОДИШНА ДОЗВОЛА ЗА СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

Врз основа на член 26 од Законот за рибар-
ство („Службен весник на СРМ" бр. 15/73) се доз-
волува на од 

лична карта бр. член на 
спортско риболовно друштво : 

313. 
Врз основа на член 50 алинеја четврта а во 

врска со член 35 став 1 од Законот за рибарство 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/73), републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЛОВОСТОЈ НА ОДРЕДЕНИ 

ВИДОВИ РИБИ И РАКОВИ 

I. 

Се забранува ловење на следниве видови риби 
и ракови во одделни риболовни води во времето: 

А. — Во езерата: 
Охридско Езеро 
1. Пастрмка 

— охридска пастрмка (пештанска зимска) од 
Југословенско-албанската граница кај манастирот 
Св. Наум до вливот на реката Сатеска во Охрид-
ско Езеро, од 25. ХП. до 20. III. 

— охридска пастрмка (летна форма) во реонот 
Градишта — Вељапешт од 15. VI. до 15. УШ. 

— охридска пастрмка (струшка раса) од вли-
вот на реката Сатеска до Југословенско-албанската 
граница ка ј село Радожда од 20. ХП. до 10. III. 

— пастрмка од р. Црн Дрим од истекот на 
Охридско Езеро до даљанот од 1. XII. до 1. III. 

2. Белвица од 25. XII. до 20. II. 
3. Крап од 20. V. до 15. VI. 
4. Плашица од 15. V. до 15. VIII. 
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Преспанско Езеро 

1. Калифорниска пастрмка од 1. XII. до 30. III. 

2. Крап од 10. V. до 31. V. 

3. Нивичка од 20. V. до 10. VII. 

4. Скобуст од 20. IV. до 20. V. 

Дојранско Езеро 

1. Целосна забрана на сите видови риби од 
1. IV. до 30. IV. 

Од 1975 година па натаму, ловостој от ќе се 
определува секоја година со посебна наредба во 
согласност со Спогодбата за рибарство на Дојран-
ско Езеро заклучена помеѓу Владите на СФР Ју-
гославија и Кралството Грција. 

2. Благороден рак од 15. XI. до 1. V. 
За заградената црвеноперка во мандрите до 

почетокот на ловостој от, ловот може да се врши 
до 15. IV. 

Б. — Вештачки акумулации 
1. Пастрмка од 1. XI. до 31. I. 
2. Крап од 1. V. до 31. V. 
3. Благороден рак од 15. XI. до 1. VI. 
В. — Во реките: 
1. За сите видови пастрмки од 1. X. до 15. I. 
2. За сите останати видови риби од 15. IV. 

до 15. V. 
3. За благороден рак од 1. XII. до 15. V. 

И. 
По исклучок од одредбите на претходниот 

оддел, дозволен е лов на риба за време на лово-
стој со цел собирање на икра за вештачко раз-
множување на риби за порибување на водите, 
на организациите на здружениот труд кои имаат 
мрестилишта и се занимаваат со ваква дејност 
во времето од: 

Во Охридско Езеро: 
— за охридска пастрмка (пештанска зимска) 

од 21. I. до 20. III. 
—• за охридска пастрмка (струшка раса) од 

10. I. до 10. III. 
— пастрмка на реката Црн Дрим од истекот 

од Охридското Езеро до даљанот од 1. XII. до 
1. III. 

Во Преспанско Езеро: 
— за калифорниска пастрмка од 10. I. до 

31. III. 
Во Дојранско Езеро: 
— за крап од 15. IV. до 30. IV. 
Во вештачките акумулации: 
— за пастрмка од 20. XI. до 31. I. 
Организациите од претходниот став се долж-

ни сите целоикрени (недозреани) риби да ги вра-
тат живи во риболовната вода. 

III. 

Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата за одредување на ло-
востој на одредени видови риби и ракови („Служ-
бен весник на СРМ" број 13/69, 20/70, 31/70, 36/71, 
18/72 и 9/73). 

IV. 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Број 08-1613/1 
25 јуни 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

314. 
Врз основа на член 50 од Законот за рибар-

ство алинеја прва („Службен весник на СРМ" бр. 
15/73), републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА ЛОВЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДО-
ВИ РИБИ И РАКОВИ ПОД ОДРЕДЕНА 

ГОЛЕМИНА 

I. 

Се забранува ловење на риби и ракови во 
риболовните води под големината одредена со оваа 
наредба. 

Големината на рибите и раковите под која е 
забрането ловење на одделни видови риби и ра-
кови изнесува: 

— охридска пастрмка 32 см. 
— речна пастрмка 25 см. 
— мавровска пастрмка 30 см. 
— преспанска пастрмка 30 см. 
— охридска белвица 22 см. 
— крап од Охридско Езеро 28 см. 
— јагула 50 см. 
— крап од Преспанско Езеро 30 см. 
— речен крап 25 см. 
— охридска плашица 11 см. 
— преспанска нивичка 11 см. 
— крап од Дојранско Езеро 30 см. 
— дојранска белвица 12 см. 
—• дојранска црвеноперка 15 см. 
— преспански скобуст 20 см. 
—. сом 40 см. 
— благороден рак 10 см. 
Големината на рибата се мери од врвот на 

рилката до крајот на опашката перка, освен ка ј 
пастрмката и белвицата каде што големината се 
мери до крајот на средните зраци на опашката 
перка. 

Големината на ракот се мери од очите до 
крајот на опашката. 

И. 

Отстапување од предвидената големина при 
уловот на риби се дозволува најмногу до 5с/с ка ј 
сите видови риби, а ка ј плашицата, нивичката и 
белвицата најмногу до 10%. 

III. 

Со влегување во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата за забрана ловење 
на одредени видови риби и ракови под одредена 
големина („Службен весник на СРМ" број 13/69). 

IV. 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Број 08-1613/1 
25 јуни 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 
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315. 
Врз основа на член 50 алинеја петта од Законот 

за рибарство („Службен весник на СРМ" бр. 
15/73), републичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА РИБО-

ЛОВНИ СРЕДСТВА ЗА СТОПАНСКИ 
И СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

I. 

1. Се забранува вршење на стопански рибо-
лов во риболовните води со следните риболовни 
средства чија големина на окцата од јазел до ја-
зел во влажна состојба е помала од: 

— за скобусничар 30 мм -за „мрежа" за пастрмка 42 мм 
— за мре ј ца за бел вици 28 мм 
— за крапарник за шаран 56 мм 
— за меглански влак и гриб 16 мм 
— за пештански влак 16 мм 
— за влачка 16 мм 
— за белвачар 12 мм 
— . за слепо влаче 10 мм 
— за карели (дојрански мрежи) 12 мм 
— за апладе 20 мм 
— за грунечник 22 мм 
— за грунчар 20 мм 
— за престамница 12 мм 
За други видови мрежи чија големина на ок-

цата не е помала од големината на окцата пред-
видена за одделни видови мрежи за соодветен 
вид риба. 

2. Се забранува употребата на следниве ри-
боловни средства: 

а) плашичарник и струк за јагула на Охрид-
ско Езеро; 

б) летни коци, преспански сак за нивичка и 
сачма (сертме) на 'Пречанско Езеро; 

в) потиск за крап на езерата; 
г) блинкер со влечење за лов на пастрмка на 

Охридско Езеро во периодот од 1. IX.—30. VI. 
Во дозволеното време за стопански риболов 

со блинкер на Охридско Езеро, можат да се упо-
требат најмногу 5 топки со најмногу по 10 блин-
кери на топка како и по две жили на кајче со 
по најмногу 10 блинкери. 

Организацијата на здружениот труд што сто-
панисува со риболовната вода е должна со свој 
акт да одреди пунктови за поаѓање на риболов 
и доаѓање од риболов. 

Организацијата на здружениот труд што сто-
панисува со риболовната вода должна е на од-
редените пунктови да изгради магацински про-
стории за прием и мерење на уловената риба. 

II. 

1. Се забранува вршење на спортски рибо-
лов во риболовните води со следниве риболовни 
средства: 

а) со повеќе од 2 стапа со по 3 јадици на 
секој стап; 

б) самица, струк, чекало, кош, разни видови 
мрежи и подводни пушки; 

в) црв и други живи мамци за лов на пас-
трмка; 

г) блинкер со влечење за лов на секаков вид 
риба; 

д) блинкер со влечење за лов на пастрмка 
на Охридско Езеро во периодот од 1. IX. до 30. VI. 

Во дозволеното време за лов со блинкер доз-
волено е влечење на една жила со најмногу 5 
блинкери. 

III. 

Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата за ограничување упо-

требата на риболовните средства за стопански и 
спортски риболов („Службен весник на СРМ" бр. 
13/69 и 20/70). 

IV. 
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

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

Број 08-1613/2 
25 јуни 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

316. 
Врз основа на член 35 став 2 од Законот за 

рибарство („Службен весник на СРМ" број 15/73), 
републичкиот секретар за земјоделство и шумар-
ство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ЛОВ НА РИБА 

ВО ОДРЕДЕНИ РИБОЛОВНИ ВОДИ 

I. 

Се забранува лов на риба во следниве рибо-
ловни води: 

1. Лов на пастрмка во Преспанското Езеро 
од 1. VII. 1974 до 31. XII. 1975 година; 

2. Лов на секаков вид риба во Брајчинска 
река (ресенско) од изворот до устието од 1. VII. 
1974 до 31. ХИ. 1975 година; 

3. Лов на секаков вид риба на реката Доми-
ница (кавадаречко) од изворот до устието од 1. 
VII. 1974 до 1. VII. 1976 година. 

II. 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Број 08-1613/1 
25 јуни 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

317. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Правилникот за формирање и рас-
пределба на средствата од фондот за заедничка 
потрошувачка на Специјалната болница за ле-
кување на ревматични заболувања „Кажановска 
бања" — Скопје бр. 02-372, донесен од Советот на 
болницата на седницата одржана на 27 јуни 1972 
година, по одржаната јавна расправа на 30 мај 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА Правилникот за форми-
рање и распределба на средствата од фондот за 
заедничка потрошувачка на Специјалната болни-
ца за лекување на ревматични заболувања „Ка-
жановска бања" — Скопје бр. 02-372, донесен од 
советот на болницата на седницата одржана на 
27 јуни 1972 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Специјалната болница за ле-
кување на ревматични заболувања „Кажановска 
бања" — Скопје на начин определен во статутот 
на болницата за објавување на општите акти. 
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3. Уставниот суд на Македонија, по повод 
на поднесена претставка, со решение У. бр. 34/73 од 
14 февруари 1974 година поведе постапка за оце-
нување уставноста на правилникот означен во 
точката 1 на оваа одлука. 

4. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Уставниот суд на Македонија утврди дека 
предлогот на правилникот, пред неговото конечно 
усвојување, не бил разгледан на собир на работ-
ните луѓе на болницата. 

Според ставот 2 на член 63 од Уставот на СР 
Македонија од 1963 година, кој беше во сила во 
времето на донесувањето на правилникот, органи-
зацијата на работата и управувањето во работната 
организација треба да овозможат работните луѓе 
на секој степен и во сите делови од работниот 
процес што претставуваат целина, што понепо-
средно да одлучуваат за прашањата на трудот, 
уредувањето на меѓусебните односи, распределба-
та на доходот и другите прашања на својата еко-
номска положба. 

Во остварувањето на оваа уставна одредба, 
според мислењето на Судот, општите акти на ор-
ганите на управувањето на организациите на 
здружениот труд и на другите самоуправни ор-
ганизации, пред нивното донесување, требаше да 
бидат изнесувани пред работните луѓе на разгле-
дување. 

Од друга страна според членот 113 од Уста-
вот на СР Македонија од 26 февруари 1974 го-
дина управувањето со организациите на здруже-
ниот труд и со другите самоуправни организации 
и нивната организација мораат да бидат уредени 
така што работните луѓе во секој дел од проце-
сот на работата и во секој дел на организацијата 
да одлучуваат за прашањата на својата работа 
и за другите интереси, да ги остваруваат своите 
самоуправни права и заеднички интереси. 

Бидејќи при донесувањето на оспорениот пра-
вилник на работните луѓе на болницата не им 
било овозможено непосредно да ја изразат своја-
та волја, Уставниот суд на Македонија утврди 
дека правилникот не бил донесен во согласност 
со начелото изразено во ставот 2 на член 63 од 
Уставот на СР Македонија од 1963 година, како 
и дека не е во согласност со членот 113 од Ус-
тавот на СР Македонија од 26 февруари 1974 го-
дина. 

5. Разгледувајќи ги одделните одредби од пра-
вилникот, Судот утврди дека со членот 11 од пра-
вилникот е определено право на користење сред-
ства наменети за кредитирање на станбена из-
градба да имаат сите работници во постојан ра-
ботен однос, со полно работно време и со работен 
стаж над пет години. 

Според ставот 3 на точка 3 од Амандманот 
XVIII на Уставот на СР Македонија од 1963 го-
дина, резултатот од трудот и личниот придонес 
на работникот за успехот и развојот на органи-
зацијата на здружениот труд, покрај другите ос-
нови и мерила утврдени врз начелата на заем-
ност и солидарност, се основа и мерило при од-
лучувањето за употребата на средствата издво-
ени во организациите на здружениот труд за нив-
ните заеднички потреби. Исто така и според ста-
вот 2 на член 21 од Уставот на СР Македонија 
од 26 февруари 1974 година работниците за заед-
ничка потрошувачка распоредуваат дел од до-
ходот што е сразмерен со нивниот придонес во 
остварувањето на доходот што го дале со својот 
труд и со вложување на општествени средства, 
како минат труд на работниците. Судот смета дека 
работникот, кој со самото стапување на работа во 
основната организација на здружениот труд ста-
нува нејзин рамноправен член и со својот труд 
придонесува за остварување на доходот од КОЈ се 
издвојуваат и средствата за заедничка потрошу-
вачка, не може да биде лишен од правото на ко-
ристење на средства за заедничка потрошувачка. 
Ова право работникот го остварува според осно-
вите и мерилата утврдени во самоуправниот општ 
акт на организацијата на здружен труд. Според 

мислењето на Судот должината на времето поми-
нато на работа во организацијата на здружениот 
труд може да претставува само еден од приори-
тетните услови за користење на тие средства. 

Со оглед на изнесеното Судот реши како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 34/73 
30 мај 1974 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Мире Доновски, е. р. 

318. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста на Одлуката за незаверување дого-
вори за пренос на правото на користење градеж-
но земјиште кога преносот не е дозволен и за 
пренос на правото на сопственост на недовршени 
семејни станбени згради и станови бр. 07-25631, 
донесена од Собранието на град Скопје на седни-
цата од 26 октомври 1972 година, по одржаната 
јавна расправа на 30 мај 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за ^ з а в е р у -

вање договори за пренос на правото на користе-
ње градежно земјиште кога преносот не е доз-
волен и за пренос на правото на сопственост на 
недовршени семејни станбени згради и станови 
бр. 07-25631, донесена од Собранието на град Ско-
пје на седницата од 26 октомври 1972 година 
(„Службен гласник на град Скопје" бр. 24/72). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на Опш-
тината на град Скопје". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 35/73 
од 14 февруари 1974 година поведе постапка за 
оценување уставноста на одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука. 

4. Во претходната постапка, како и на јав-
ната расправа, Судот утврди дека со оспорената 
одлука е определено општинските судови во Ско-
пје да не заверуваат договори со кои се врши не-
дозволен промет на градежно земјиште и пренос 
на правото на сопственост на новоподигнати недо-
вршени семејни станбени згради и станови. Со 
оваа одлука општинските судови се задолжени 
постапката за заверка да ја дополнат со докази 
со кои ќе се утврдува видот на правниот промет, 
дали предметната недвижност е во општ промет 
и дали таа може да биде предмет на договор ме-
ѓу договорните странки. - Со одлуката исто така е 
определено заверувањето на договорите за пре-
нос на недвижности и права, кога овој промет е 
слободен, општинските судови да можат да го 
вршат откако ќе утврдат дека се платени дано-
кот на промет на недвижности и права, како и 
другите даноци со кои продавачот и купувачот 
се задолжени, а стасале за наплата. 

Според членот 270 од Уставот на СР Маке-
донија судовите во вршењето на судската функ-
ција се (независни и судат врз основа на уста-
вот, законите и самоуправните општи акти, а 
според ставот 2 на член 271 од Уставот надлеж-
носта на редовните судови и постапката пред тие 
судови се утврдуваат со закон. Исто така, според 
точките 9, 11 и 24 од став 1 на член 301 од Ус-
тавот на СР Македонија со закон се уредуваат 
работите од заеднички интерес за работните луѓе 
и граѓаните што се однесуваат на сопственичките 
и другите имотно-правни односи, на договорните 
и другите облигациони односи и на прометот на 
недвижностите, како и што се однесуваат на су-
довите и на заверката на потписи, ракописи и 
преписи. 
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Од друга страна, согласно ставот 1 на член 
303 од Уставот на СР Македонија во областите 
што не се уредуваат само со закон, општините 
можат, во рамките на своите права и должности, 
самостојно да донесуваат прописи заради уреду-
вање на прашања и односи од интерес за општи-
ната, а согласно ставот 2 на овој член од Уставот 
во областите што се уредени со републички за-
кон општините можат, во рамките на своите пра-
ва и должности, да донесуваат прописи заради 
уредување на одделни прашања што не се уре-
дени со законот. 

Овие начела беа утврдени и во членот 189 
од Уставот на СР Македонија од 1963 година, во 
алинеите 8, 9 и 23 на точка 2 и во точката 5 
од Амандманот XXX, како и во точката 3 од 
Амандманот XII на овој устав, кој беше во важ-
ност во времето на донесувањето на оспорената 
одлука. 

Според мислењето на Судот надлежноста на 
редовните судови и постапката пред тие судови 
можат да се утврдуваат само со закон. Општин-
ските собранија не се овластени да утврдуваат 
надлежност на редовните судови, ниту да уре-
дуваат одделни прашања на постапката пред овие 
судови дури и тогаш кога тие прашања не се 
уредени со закон. Судот исто така смета дека пре-
носот на правото на користење градежно земјиш-
те и правото на сопственост на недовршени се-
мејни станбени згради и станови не е прашање 
што спаѓа во рамките на правата и должностите 
на општината. Ова прашање е од заеднички ин-
терес за работните луѓе и граѓаните во Републи-
ката, поради^ што може да се уредува само со 
закон. Бидејќи ова прашање не спаѓа во рам-
ките на правата и должностите на општината, 
Судот е на мислење дека и од оваа гледна точка 
општинските собранија не се овластени да уре-
дуваат одделни прашања во врска со преносот 
на правото на користење градежно земјиште и 
правото на сопственост на недовршени семејни 
станбени згради и станови што не се уредени со 
закон. 

Заземајќи вакво становиште Судот истовре-
мено смета дека судовите и другите државни ор-
гани при заверувањето на договорите за промет 
на земјишта и згради по службена должност се 
задолжени да внимаваат на ништовноста на дого-
ворот што го заверуваат. Според смислата на чле-
нот 46 од Законот за промет на земјишта и згра-
ди („Службен лист на СФРЈ" бр. 43/65, 57/65 и 
17/67), кој согласно членот 16 од Уставниот за-
кон за спроведување на Уставот на СР Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 7/74) до до-
несувањето на соодветен републички закон се 
применува како републички закон, судовите и 
сите други државни органи се должни да внима-
ваат на ништовноста на договорот за пренос на 
правото на користење на градежно земјиште и пра-
вото на сопственост на семејни станбени згради 
и станови и тоа, како во постапката на земјиш-
но-книжниот пренос на сопственоста врз земјиш-
тето, семејната станбена зграда или станот, така 
и во постапката за склучување на договорот и 
неговото заверување. Судовите и другите држав-
ни органи можат да ги заверуваат потписите на 
странките што склучуваат договор за промет на 
земјиште или зграда само откако ќе утврдат дека 
не постојат со закон утврдени забрани за промет 
со соодветното земјиште или згради и дека се 
исполнети и други со закон пропишани услови 
за заверување на овој вид договори. Одредбите 
од ставовите 1 и 3 на член 1 од Законот за за-
верување на потписи, ракописи и преписи („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 31/72), според кои со 
заверувањето на потписите се потврдува нивната 
автентичност и не се потврдува вистинитоста на 
содржината на исправата, не ги ослободуваат су-
довите и другите државни органи од обврската 
при заверувањето на потписите на странките на 
договорот за промет на земјишта и згради, врз 
основа на одредбите од Законот за промет на зе-

мјишта и згради, по службена должност да вни-
маваат на ништовноста на договорот што го за-
веруваат. 

Со оглед на тоа што Собранието на град Ско-
пје со оспорената одлука уредило прашање што 
не спаѓа во рамките на правата и должностите на 
општината и што се уредува само со закон, Су-
дот оцени дека оваа одлука е во спротивност со 
Уставот на СР Македонија од 25 февруари 1974 
година и дека таа во времето на нејзиното доне-
сување била во спротивност со Уставот на СР 
Македонија од 1963 година. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр.35/73 
30 мај 1974 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

Судија, 
Мире Доновски, е. р. 

319. 
Уставниот суд на Македонија оценувајќи ја ус-

тавноста и законитоста на Одлуката за надоместок 
за обезбедување на топлинска енергија, донесена од 
советот на Дирекцијата за топлификација на град 
Скопје на 10 јули 1972 година и на Одлуката за на-
доместок на трошоците за приклучување кон то-
плификационата мрежа, донесена од собирот на ра-
ботните луѓе на ОЗТ Топлификација на град Скоп-
је на 21 февруари 1974 година, по одржаната јавна 
расправа на 28 март 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за надоместок 

за обезбедување на топлинска енергија, донесена 
од советот на Дирекцијата за топлификација на 
град Скопје на 10 јули 1972 година не била во 
согласност со Уставот на СР Македонија, со Зако-
нот за уредување и користење на градежно зем-
јиште и со Законот за уредување на градежното 
земјиште. 

2. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за надоместок на 
трошоците за приклучување кон топлификационата 
мрежа, донесена од собирот на работните луѓе на 
ОЗТ Топлификација на град Скопје на 21 февру-
ари 1974 година. 

3. Секој чие право е повредено со конечен и 
правосилен поединечен акт донесен врз основа на 
одлуката означена во точката 1 на оваа одлука има 
право, во рок од 6 месеци од денот на објавување-
то на оваа одлука во „Службен весник на СРМ", 
да бара од надлежниот орган измена на тој пое-
динечен акт ако од доставувањето на поединечниот 
акт до донесувањето на оваа одлука не поминало 
повеќе од една година. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во ОЗТ Топлификација на град 
Скопје на начин што во нејзиниот статут е утвр-
ден за објавување на општите акти. 

5. Уставниот суд на Македонија по повод прет-
ставки од повеќе граѓани на Скопје со решение од 
27 декември 1973 година поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на Одлуката за 
надоместок за обезбедување на топлинска енерги-
ја, затоа што основано се постави прашањето за 
нејзината согласност со ставот 1 на точка 3 од 
Амандманот XVIII и точката 5 на Амандманот ХГХ 
на Уставот на СР Македонија и со членот 19 од 
Законот за уредување и користење на градежното 
земјиште („Службен весник на СРМ" бр. 26/68 и 
бр. 20/70), кои биле во важност во времето на неј-
зиното донесување, како и со членот 11 од постој-
ниот Закон за уредување на градежното земјиште 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/72). 

Во текот на постапката Собирот на работните 
луѓе на ОЗТ Топлификација на град Скопје на 21 
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февруари 1974 година донесе нова Одлука за на-
доместок на трошоците за приклучување кон то-
плификационата мрежа со која оспорената одлу-
ка беше ставена вон сила. Со оглед на тоа што со 
новата одлука не беше предвидена можност за из-
мена на поединечните акти донесени врз основа 
на оспорената одлука Судот реши да ја продолжи 
постапката за оценување на нејзината уставност 
и законитост. Истовремено Судот одлучи постапката 
да ја прошири и на ново донесената Одлука за на-
доместок на трошоците за приклучување кон то-
плификационата мрежа, затоа што и со оваа одлу-
ка всушност се предвидува иста обврска на инвес-
титорите како и во оспорената одлука од 10 јули 
1972 година, поради што основано се постави пра-
шањето за согласноста на оваа одлука со Уставот и 
законот. 

6. Оценувајќи ја Одлуката за надоместок за 
обезбедување на топлинска енергија Судот утврди 
дека во членот 2 од одлуката беше предвидено 
енергетска согласност за приклучување на вози 
објекти на топлификацискиот систем или за про-
ширување на постојните објекти да може да се 
издаде само ако претходно е уплатен утврдениот 
износ за обезбедување на нужен топлински капа-
цитет. Надоместокот за обезбедување на нужен 
топлински капацитет, според членот 3 од одлуката, 
изнесуваше: за објекти од општествен стандард на-
менети за претшколски и школски деца, како и за 
студентски домови — 300.000 динари за Г кал/час; 
за станбени згради — 400.000 динари Г кал/час и 
за деловни и други простории — 500.000 динари Г 
кал/час. Во членот 6 од одлуката беше предвидено 
средствата од надоместокот за обезбедување топ-
лински капацитет да служат исклучиво за репро-
дукција односно за изградба на капацитети за про-
изводство или дистрибуција на топлинска енергија 
и дека само по исклучок Дирекцијата за топлифи-
кација од овие средства ќе ги наплатува фактички-
те трошоци на своите служби во постапката за 
обезбедување на топлинска енергија. 

На основа членот 6 од одлуката и фактите 
утврдени во текот на претходната постапка и на 
јавната расправа за намената и начинот на упо-
требата на средствата што се остваруваат од надо-
местокот, Судот утврди дека надоместокот за обез-
бедување на топлинска енергија утврден во чле-
нот 3 од одлуката всушност претставува неповрат-
но учество на инвеститорите на станбените и дру-
ги објекти во обезбедувањето на средствата за про-
ширување на топлинските капацитети односно за 
проширување на материјалната основа на здруже-
ниот труд на работниците во организацијата за то-
плификација на град Скопје, а не надоместок на 
вистинските трошоци што организацијата за. то-
плификација ги има при приклучувањето на од-
делни објекти кон својата топлификациона мре-
жа. Така, Судот утврди дека средствата од надо-
местокот што го плаќаат инвеститорите се употре-
буваат за финансирање изградбата на топлифи-
кациона мрежа потребна за пренесување топлин-
ска енергија од топлинските извори до местото на 
приклучување на инвеститорот односно за објек-
ти кои претставуваат основни средства на органи-
зацијата за топлификација и со чие користење 
работниците со својот здружен труд остваруваат 
доход. Судот исто така утврди дека трошоците за 
изградба на приклучните топлификациони водови 
од објектите до приклучното место на мрежата на 
организацијата за топлификација на град Скопје 
ги поднесуваат инвеститорите. 

Според смислата на ставот 1 на член 19 од 
Уставот на СР Македонија доходот на основната 
организација на здружениот труд, пред се, е ре-
зултат од заедничкиот труд на работниците во таа 
организација, а според смислата на ставот 1 на 
член 21 од Уставот средствата за проширување на 
материјалната основа на здружениот труд работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд ги обезбедуваат од остварениот доход. Овие 

начела за остварување и распределување на до-
ходот беа исто така изразени во ставот 1 на точка 
3 од Амандманот XVIII на Уставот на СРМ од 
1963 година кој беше во важност во времето на до-
несувањето на оспорената одлука. Организациите 
на здружениот труд можат, според членот 30 од 
Уставот на СР Македонија, кој е истоветен со 
точката 5 од Амандманот XIX на Уставот на СРМ 
од 1963 година, заради проширување материјалната 
основа на трудот, да собираат парични средства од 
граѓаните и да им обезбедат, со враќањето на овие 
средства, и надоместок за вложените средства во 
вид на камата или други погодности определени врз 
основа на закон. 

Со оглед на тоа Уставниот суд на Македонија 
смета дека организацијата за топлификација на 
град Скопје можела и може да предвиди учество на 
инвеститорите — идните корисници на нејзините 
услуги — во обезбедувањето на средства за про-
ширување на топлинските капацитети, но при тоа 
е должна на граѓаните и другите учесници во фи-
нансирањето изградбата, на овие капацитети да им 
обезбеди враќање на вложените средства. Доколку 
тоа не е обезбедено, а со оглед на тоа што топли-
фикационата мрежа е основно средство кое слу-
жи за остварување доход на организацијата за 
топлификација на град Скопје, Судот смета дека 
не постои ниту уставен киту законски основ за 
задолжување на идните корисници да учествуваат 
во финансирање на топлификационата мрежа. 

Судот посебно го ценеше наводот на организа-
цијата за топлификација на град Скопје дека про-
пишувањето на учество на инвеститорите во тро-
шоците за проширување на топлификационата мре-
жа било оправдано со оглед на околноста што од 
цената на топлинската енергија, која е под опште-
ствена контрола, не можеле да се обезбедат сред-
ства за оваа намена. По тој повод Судот утврди 
дека според ставот 2 на член 52 од Уставот на 
СРМ ако надлежниот орган на општината врз ос-
нова на свој пропис определи дека организацијата 
на здружениот труд е должна дејноста односно 
работите од посебен општествен интерес да ги вр-
ши на сите или на определени корисници по цена 
што е пониска од цената формирана според про-
пишаните мерила односно од пазарната цена, оп-
штината е должна да изврши соодветно надомес-
тување на организацијата на здружениот труд. Спо-
ред тоа, Уставот не допушта можност во овие слу-
чаи недостатокот на средства за своето работење 
односно за проширување на материјалната осно-
ва на "трудот организацијата на здружениот труд да 
го обезбедува со неповратни средства од инвести-
торите. 

Освен тоа, Судот утврди дека за финансирање 
изградбата на комунални објекти и инсталации од 
индивидуално комунално користење, како што е 
топлификационата мрежа можат да служат и 
средствата од придонесот за користење на градеж-
ното земјиште, што општините се овластени да го 
пропишат согласно Законот за придонесот за ко-
Ј)истење на градежното земјиште („Службен весник 
на СРМ" бр. 45/72). Плаќање на ваков придонес е 
пропишано со одлука на Собранието на град Скоп-
је, донесена на седницата од 29 декември 1971 го-
дина („Службен гласник на град Скопје" бр. 4/72) и 
на организацијата за топлификација на град Скоп-
је и биле доделувани средства од овој придонес. 

Со оглед на досега изнесеното Судот утврди де-
ка пропишувањето учество на инвеститорите во 
трошоците за изградба на топлификационата мрежа 
од страна на организацијата за топлификација на 
град Скопје не била во согласност со одредбите на 
Уставот на СРМ што биле во важност во времето 
на донесувањето на одлуката ниту е во согласност 
со постојниот Устав. 
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Судот исто така утврди дека оспорената одлу-
ка не била во согласност и со Законот за уре-
дување и користење на градежното земјиште 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/68 и 20/70), кој 
бил во важност во времето на нејзиното донесу-
вање, како и со постојниот Закон за уредување на 
градежното земјиште („Службен весник на СРМ" 
бр. 45/72). Така, и покрај тоа што членот 19 од 
поранешниот Закон за уредување и користење на 
градежното земјиште трошоците за опремување на 
земјиштето со објекти и инсталации од индивиду-
ално комунално користење паѓале на товар на со-
одветните работни организации, со оспорената од-
лука дел од трошоците за изградба на топлифи-
кационата мрежа, што е објект од индивидуално 
комунално користење, биле префрлени на товар на 
инвеститорите. Од друга страна, според ставот 1 на 
член 11 од постојниот Закон за уредување на гра-
дежното земјиште во уредувањето на градежното 
земјиште и неговото финансирање учествуваат оп-
штината, комуналните организации на здружениот 
труд и инвеститорите, додека според ставот 2 на 
овој член учеството на одделните учесници во фи-
нансирањето на уредувањето на земјиштето се ут-
врдува со програмата за комунално уредување на 
градежното земјиште што ја донесува општинско-
то собрание. Со оглед на тоа Судот смета дека 
организацијата за топлификација на град Скопје 
не е овластена со своја одлука да го определува 
учеството на инвеститорите во трошоците за из-
градба на топлификационата мрежа. 

7. Оценувајќи ја Одлуката за надоместок на 
трошоците за приклучување кон топлификационата 
мрежа, донесена од собирот на работните луѓе на 
ОЗТ Топлификација на град Скопје на 21 февруа-
ри 1974 година, Судот утврди дека во членот 2 од 
одлуката е предвидено височината на надоместокот 
на трошоците за приклучување кон топлификацио-
ната мрежа да зависи од можностите на топлифи-
кациониот систем, месните услови, стварните тро-
шоци на техничката и оперативната подготовка и 
градбата на приклучната топлификациона мрежа 
во дадениот локалитет, како и од структурата за 
финансирањето на овие трошоци и дека во членот 
3 е предвидено височината на надоместокот, врз ос-
нова на трошоците определени во членот 2, да се 
утврдува со договор помеѓу организацијата за то-
плификација и инвеститорите. 

Врз основа на означените одредби од одлуката 
и од искажувањата на јавната расправа Судот 
утврди дека и со оваа одлука не се определува 
надоместок на трошоците за приклучувањето на 
објектите кон топлификационата мрежа, туку и со 
неа е пропишано учество на инвеститорите во тро-
шоците за изградба на топлинските капацитети што 
се основно средство на организацијата за топли-
фикација на град Скопје. Со оглед на тоа Судот 
заклучи дека и со оваа одлука инвеститорите се 
обврзуваат да учествуваат во обезбедувањето сред-
ства за проширување на материјалната основа на 
трудот на организацијата за топлификација на 
град Скопје, без да е обезбедено враќањето на тие 
средства, за што нема основа во Уставот и зако-
нот. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 45/73 
28 март 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 

320. ^ В Д К 
Уставниот суд на Македонија, решавајќи по 

спорот поведен од работниците на основните орга-
низации на здружениот труд „Патнички сообраќај", 
,.Товарен сообраќај" и „Автосервис" во состав на 
Автотуристичкото претпријатие „Галеб" во Охрид 
во поглед на исполнувањето на условите за орга-
низирање на де ловиштата на претпријатието во 
Струга во основна организација на здружениот 
труд, по одржаната јавна расправа на 18 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека де ловиштата во Стру-
га на Автотуристичкото претпријатие „Галеб" во 
Охрид ги исполнува условите за организирање во 
основна организација на здружениот труд. 

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

Галеб" во Охрид на начин што во самоуправната 
спогодба за здружување или во статутот на прет-
пријатието е утврден за објавување на општите 
акти. 

3. Работниците од основните организации на 
здружениот труд „Патнички сообраќај", „Товарен 
сообраќај" и „Автосервис" во состав на Автоту-
ристичкото претпријатие „Галеб" во Охрид му под-
несоа на Уставниот суд на Македонија предлог за 
поведување спор во поглед на исполнувањето на 
условите деловницата на претпријатието во Струга 
да се организира во основна организација на здру-
жениот труд. 

Во предлогот се наведува дека спротивно на 
Анализата на условите за спроведување на устав-
ните амандмани во претпријатието „Галеб" во Ох-
рид, во која е прифатен техничко-технолошкиот 
принцип за организирање на основни организации 
на здружениот труд и на кој принцип веќе биле ор-
ганизирани три основни организации на здруже-
ниот труд, работниците во делот на претпријатието 
во Струга на собирот одржан на 8 декември 1973 
година донеле одлука да се организираат во основ-
на организација на. здружениот труд. 

Подносителите на предлогот сметаат дека делов-
ницата на претпријатието во Струга не ги испол-
нува условите за организирање во основна органи-
зација на здружениот труд, поради тоа што таа не 
претставува работна целина и што заедничкиот 
труд на работниците не може самостојно да се из-
рази. Според наводите во предлогот во работните 
организации од областа на сообраќајот, со оглед на 
посебниот карактер на оваа стопанска гранка, за 
порационално заедничко искористување на основ-
ните средства, постои . традиционална организација 
заснована врз техничко-техно лошки принцип. По-
ради тоа, подносителите на предлогот сметаат дека 
местото на живеење на работниците не е елемент 
на поврзување на работниците во една работна це-
лина, туку таков елемент е предметот на работата и 
работниот процес. Заради тоа се наведува понатаму 
во предлогот работна целина претставуваат дело-
вите кои ги вршат трите основни дејности на прет-
пријатието (патнички сообраќај, товарен сообраќај 
и автосервиси служба), чија дејност се регулира 
со посебни прописи, а со организирање на основ-
на организација на здружениот труд во која ќе се 
вршат сите основни дејности се разбива единството 
на техничко-технолошката и економската целина. 
Освен тоа подносителите на предлогот сметаат дека 
новоорганизираната основна организација на здру-
жениот труд не е во состојба да обезбедува сред-
ства за проста и проширена репродукција. 

Одлуката за организирање на деловницата на 
претпријатието во Струга во основна организација 
на здружениот труд подносителите на предлогот ја 
оспоруваат и од гледна точка на постапката за 
нејзиното донесување, затоа што иницијативата за 
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организирање на основна организација на здруже-
ниот труд не потекнала од работниците на деловни-
цата и што анализата за исполнување на условите 
за организирање^во основна организација на здру-
жениот труд била подготвена од стручна служба на 
Собранието на општина Струга, а не од тело на 
оаботниците на деловниците, како што тоа е пред-
видено во членот 34 од Законот за конституирање и 
запишување во судскиот регистар на организации-
те на здружениот труд. 

Во одговорот на основната организација на 
здружениот труд во Струга се оспоруваат наводите 
во предлогот како во поглед на исполнувањето на 
материјално-правните услови за организирање во 
основна организација на здружениот труд, така и 
во поглед на постапката на организирањето. 

Според мислењето изнесено во одговорот делов-
ницата на претпријатието во Струга претставува 
работна целина во смислата на членот 33 од За-
конот за конституирање и запишување во судскиот 
регистар на организациите на здружениот труд. Во 
прилог на ова се наведува дека деловницата, до 
нејзиното присоединување кон Автотуристичкото 
претпријатие „Галеб" во Охрид, имала статус на 
самостојно претпријатие и дека по присоединува-
њето продолжила самостојно да ја врши својата 
дејност. Во одговорот исто така е изнесено и мис-
лење дека заедничкиот вложен труд на работни-
ците во основната организација на здружениот труд 
може да се потврди како вредност во работната 
организација и на пазарот и може самостојно да 
се изрази, со оглед на тоа што деловницата врши 
транспортни услуги со надоместок, а што се по-
тврдува и со податоците за досегашното работење 
на деловницата содржани во подготвената анализа 
за условите за нејзиното организирање во основна 
организација на здружениот труд. 

Во однос на наводите во предлогот за тоа дека 
одлуката за организирање на работниците од де-
ловницата во Струга во основна организација на 
здружениот труд не е донесена по иницијатива на 
работниците во деловницата и дека одлуката не е 
израз на вистинската волја на вработените во де-
ловницата, во одговорот се укажува дека волјата 
на работниците за организирање во основна органи-
зација на здружениот труд била недвосмислено из-
разена на собирот од 8 декември 1973 година и 
потврдена на повторниот собир одржан на 24 ја-
нуари 1974 година и дека при организирањето на 
другите основни организации на здружениот труд 
во претпријатието не биле почитувани правата на 
работниците на слободно изјаснување. 

Со оглед на изнесеното основната организација 
на здружениот труд во Струга смета дека наводите 
во предлогот се неосновани и предлага тој да се 
одбие. 

4. На основа на податоците од писмените при-
лози и доказите поднесени на јавната расправа Су-
дот утврди дека Автотуристичкото претпријатие 
„Галеб" во Охрид до почетокот на примената на 
уставните амандмани претставувало единствена ра-
ботна организација која во својот состав имала че-
тири работни единици (товарен сообраќај, патнички 
сообраќај, механичка работилница и управа на 
претпријатието), како и деловни единици во Стру-
га, Ресен, Битола и Скопје, Работниците од делов-
ните единици влегувале во состав на соодветните 
работни единици во зависност од работата што ја 
вршат. 

Работниците од работните единици товарен соо-
браќај, патнички сообраќај и механичка работил-
ница на своите собири одржани на 29 и 31 август и 
на 1 и 3 септември 1973 година, врз основа на ана-
лизата на условите за спроведување на уставните 
амандмани во претпријатието, донеле одлуки за ор-
ганизирање на три основни организации на здру-
жениот труд и тоа „Патнички сообраќај", „Това-
рен сообраќај" и „Автосервис", сите со седиште во 
Охрид. При тоа Судот утврди дека работниците на 
делојвницата во Струга немале можност како по-

себен дел на работната организација самостојно да 
утврдат дали овој дел од работната организација 
ги исполнува условите и да се изјаснат дали сакаат 
да се организираат во основна организација на 
здружениот труд, затоа што сите собири на работ-
ниците за организирање на основни организации на 
здружениот труд биле одржувани во Охрид и тоа 
во состав на поранешните работни единици. 

Работниците на овие основни организации на 
здружениот труд на своите собири одржани на 5, 
6, 8, 9, 12, 13 и 15 октомври 1973 година ја прифа-
тиле самоуправната спогодба за нивно здружување 
во работна организација Автотуристичко претпри-
јатие за внатрешен и меѓународен транспорт „Га-
леб" во Охрид, што била потпишана од овластените 
претставници на основните организации на здру-
жениот труд на 16 октомври 1973 година. 

Работниците на деловната единица на прет-
пријатието во Струга на собирот одржан на 8 де-
кември 1973 година, по разгледувањето на „Ана-
лизата за состојбата и работењето на АТП „Галеб" 
во Охрид — деловна единица во Струга и за мож-
ностите за спроведување на уставните амандмани", 
донеле одлука овој дел од работната организација 
да го организираат во основна организација на 
здружениот труд под назив: АТП „Галеб" Охрид — 
ООЗТ АТП „Струга" во Струга. 

Во анализата за состојбата и работењето на 
деловната единица во Струга, што била подготвена 
од Одделението за унапредување на стопанството 
на Собранието на општина Струга во ноември 1973 
година, се прави споредба на средствата на прет-
пријатието „Струга" пред интегрирањето со „Га-
леб" во Охрид и на средствата на деловната еди-
ница во Струга и воопшто на економската полож-
ба пред и по интеграцијата и при тоа е констати-
рано дека опаднал бројот на возилата и на врабо-
тените, што негативно се одразило и на физички-
от обем на услугите. Во анализата се дадени пода-
тоци за вкупната реализација на деловната едини-
ца по одделни дејности, како и податоци за оства-
рениот вкупен приход и доход на деловницата во 
1973 година. Така, остварен е вкупен приход во из-
нос од 9.392.358,65 динари, доход во износ од 
4.017.111,25, а за фондови се издвоени 940.405,75 ди-
нари. Исто така во анализата се утврдуваат мож-
ности деловницата на претпријатието во Струга 
значително да го зголеми вкупниот приход, како и 
бројот на вработените. Според податоците од иста-
та анализа деловницата во Струга располага со во-
зен парк кој се состои од 16 товарни возила со но-
сивост од 165 тони и 12 автобуси со 858 седишта. 

Според ставот 2 на член 16 од новиот Устав на 
СР Македонија основната организација на здруже-
ниот труд е основен облик на здружениот труд во 
кој работниците непосредно и рамноправно ги ос-
тваруваат своите општествено-економски и други 
самоуправни права и одлучуваат за други пра-
шања на својата општествено-економска положба. 
Работниците во делот на работната организација 
што претставува работна целина во кој резултатот 
од нивниот заеднички труд може самостојно да се 
изрази како вредност во работната организација 
или на пазарот и во кој работниците можат да ги 
остваруваат своите општествеио-економски и други 
самоуправни права, согласно ставот 1 на член 37 од 
Уставот на СРМ, имаат право и должност таквиот 
дел на работната организација да го организираат 
како основна организација на здружениот труд. 

Оценувајќи ги условите за организирање на де-
ловницата на претпријатието во Струга во основна 
организација на здружениот труд Судот утврди де-
ка овој дел на работната организација со средствата 
со кои располага, во рамките на работната орга-
низација, самостојно го одржува локалниот пат-
нички сообраќај на територијата на општина Стру-
га, како и сообраќајот на линијата Струга — Скоп-
је, а во исто време, по правило, го врши и транс-
портниот сообраќај за потребите на работните и 
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другите организации од територијата на оваа оп-
штина, поради што Судот смета дека овој дел на 
работната организација претставува работна цели-
на. Судот исто така утврди дека за извршениот 
превоз деловницата наплатува надоместок од кој се 
обезбедуваат средства за задоволување на личните 
и заедничките потреби на работниците и за про-
ширување материјалната основа на трудот, што 
значи дека резултатот од заедничкиот труд на ра-
ботниците може да се потврди како вредност на па-
зарот или во работната организација. Најпосле, Су-
дот утврди дека, со оглед на обемот на дејноста 
што деловницата ја врши, како и износот на дохо-
дот што таа го остварува, постојат услови и за 
остварување на општествено-економските и другите 
самоуправни права на работниците во оваа основна 
организација на здружениот труд. 

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека де-
ловницата на претпријатието во Струга ги исполну-
ва условите предвидени во Уставот за организира-
ње на основна организација на здружениот труд. 

Оценувајќи ја постапката за донесување на од-
луката за организирање на деловницата на прет-
пријатието во Струга во основна организација на 
здружениот труд Судот утврди дека фактот што 
анализата за исполнување на условите за органи-
зирање на основна организација на здружениот 
труд е подготвена од стручна служба на собрание-
то на општината не е од суштествено значење за 
утврдување на околноста дали дел на работна орга-
низација ги исполнува условите за организирање 
во основна организација на здружениот труд, до-
колку оваа анализа била разгледана и на несомнен 
начин усвоена од работниците на делот на работ-
ната организација кој се организира во основна ор-
ганизација на здружениот труд. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука, 

У. бр. 4/74 
18 април 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 

321. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на членот 32 од Одлуката за општин-
ските даноци на граѓаните бр. 01-5070, донесена од 
Собранието на општината Кавадарци на седни-
цата одржана на 29 декември 1972 година („Служ-
бен гласник на општина Кавадарци" бр. 7/72), по 
јавната расправа одржана на 30 мај 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА членот 32 од Одлуката за 

општинските даноци на граѓаните бр. 01-5070, доне-
сена од Собранието на општината Кавадарци на 
седницата одржана на 29 декември 1972 година 

(„Службен гласник на општина Кавадарци" бр. 7/72) 
во делот кој се однесува на наплатување данок на 
имот на „комбибуси". 

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

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 44/73 од 
4 април 1974 година поведе постапка за оценување 
законитоста на членот 32 од одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се по-
стави прашањето за неговата, согласност со членот 
157 од Законот за даноците на граѓаните („Службен 
весник на СРМ" бр. 39/72, 3/73, 24/73 и 46/73). 

Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека со оспорениот 
член од одлуката е определено данок ча имот да се 
плаќа и за комбибуси и тоа според нивната носи-
вост. 

Во членот 157 од Законот за даноците на граѓа-
ните е определено дека данок на имот се плаќа на: 
товарни друмски моторни возила, приклучни вози-
ла и комби-возила, а според членот 159 од овој 
закон данок на имот за товарните друмски мотор-
ни возила, приклучните возила и комби-возилата, 
се утврдува во годишен износ во зависност од но-
сивоста на моторното возило. Од друга страна спо-
ред точката 25 на член 7 од Законот за основите на 
безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 17/74) патнички автомобил е се-
кое моторно возило наменето за превоз на лица 
кое, покрај седиштето за возачот, има најмногу 
осум седишта. 

Според мислењето на Судот Законот за даноци-
те на граѓаните не предвидува обврска за плаќање 
данок на имот за патнички возила вклучувајќи ги 
и комбибусите што се регистрираат како патнички 
возила. Законската обврска за плаќање ваков вид 
на данок е предвидена само за комби-возила што се 
регистрирани како товарни возила и тоа според 
нивната носивост. 

Со оглед на тоа што Собранието на општина 
Кавадарци со оспорениот член од Одлуката за оп-
штинските даноци на граѓаните определило данок 
на имот да се плаќа како за товарните комби-вози-
ла, така и за комбибусите што се регистрирани 
како патнички возила, Судот утврди дека одредба-
та од одлуката со која е пропишано данок на 
имот да се плаќа и на „комбибусите" не е во со-
гласност со членовите 157 и 159 од Законот за да-
ноците на граѓаните, поради што одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 44/73 
30 мај 1974 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот на 
Уставниот суд на Македонија 

Судија 
Мире Доновски, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

99. 

Врз основа на член 12 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен весник па 
СРМ" бр. 25/72), а согласно со Резолуцијата за ос-
новите на политиката на општествено-економскиот 
развој на СР Македонија во 1974 година и Дого-
ворот за спроведување на политиката на цените во 
1974 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 17/74), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија и извршните совети на со-
бранијата на општините, за спроведувањето на по-
литиката на цените во СР Македонија, утврдија 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА 
ЦЕНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Извршниот совет на Собранието на СР Ма-

кедонија и извршните совети на собранијата на 
општините, во рамките на своите надлежности, ќе 
преземаат мерки за да се обезбедат општи услови 
за спроведување на утврдената политика на цените 
за 1974 година, во основа со формирање на цени-
те според условите на пазарот, со општествени до-
говори и самоуправни спогодби, со мерки за одр-



Стр. 744 — Бр. 29 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 10 јули 1974 1 

жување на нивото и односите на цените предви-
дени со Договорот за спроведување на политиката 
на цените во 1974 година („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 17/74), како и врз основа на условите, 
мерилата и критериумите утврдени со овој договор. 

Член 2 
Заради остварување на овој договор, Извршни-

от совет на СРМ и извршните совети на собра-
нијата на општините, ќе водат договорна и меѓу-
себно усогласена политика за создавање на поста-
билни односи на пазарот и навремено ќе преземаат 
неопходни економски и други мерки (снабдување 
на населението на подолгорочна основа, даночната 
политика, расходите за општата потрошувачка, и 
други), со кои ќе се влијае врз поместувањето, ни-
вото и односите на цените, посебно врз цените на 
производите и услугите што имаат битно влијание 
врз трошоците за животот. 

Член 3 
Органите на Републиката и општинските со-

бранија ќе создаваат услови за развој и подобро 
функционирање на процесот на општественото до-
говарање и самоуправното спогодување за цените, 
со цел да се оствари договореното движење на 
цените. 

Со општествените договори на потрајна и са-
моуправна основа, покрај цените, ќе се регули-
раат и другите односи во производството и проме-
тот што се од интерес на договорните странки. 

Со самоуправните спогодби, врз основа на до-
говорените принципи, ќе се врши непосредно утвр-
дување на цените и односите на цените. 

Заради реализација на договорената политика 
на цените, надлежните органи на Републиката и 
општините ќе го следат движењето на цените, при-
мената на општествените договори и самоуправ-
ните спогодби, како и ќе обезбедат контрола за 
спроведување на политиката на цените утврдена со 
овој договор. 

Член 4 
Извршниот совет на СРМ и извршните совети 

на собранијата на општините се обврзуваат, мер-
ките на даночната политика и расходите за оп-
штата потрошувачка да се сообразат со утврдената 
политика на цените и активно ќе ги користат за 
ублажување на порастот на цените, особено за про-
изводи и услуги што имаат битно влијание врз 
трошоците за живот. 

Во рамките на овој принцип, во случаите во кои 
тоа ќе се покаже како неопходно, можат да се 
преземаат само мерки кои ќе го зголемат даночно-
то оптоварување на оние сектори кои предизви-
куваат помало мултипликативно дејство и имаат 
помало влијание врз животните трошоци, а ќе го 
намалат на секторите на кои се очекува мошне 
висок притисок врз зголемувањето на цените што 
се пренесува врз целото стопанство. 

Член 5 
Извршниот совет на СРМ и извршните совети 

на собранијата на општините ќе настојуваат на 
долгорочна основа да се обезбеди адекватно снаб-
дување на населението, пред се со неопходни пре-
хранбени и други производи и да се отклони мож-
носта за зголемување на разни видови оптоварува-
ња. Извршниот совет на СРМ и извршните совети 
на собранијата на општините ќе се ангажираат ор-
ганизациите на здружениот труд што се занима-
ваат со производство и со снабдување на населе-
нието со прехранбени и други поважни произво-
ди, да создаваат долгорочни програми за снабду-
вањето и соодветни услови за нивна реализација. 

Член 6 
Разликата во цените, односно маржите во трго-

вијата на големо и на мало остануваат и понатаму 
максимирани на затеченото ниво се додека не се 
постигнат општествени договори, односно самоу-
правни спогодби. 

Член 7 
Извршниот совет на СРМ ќе обезбеди порастот 

на цените на производите и услугите од негова 
надлежност да се движат во рамките на утврде-
ниот пораст со Меѓурепубличкиот договор и Ос-
новите и рамките за спроведување на политиката 
на цените во СР Македонија за 1974 година. 

Член 8 
Извршните совети на собранијата на општи-

ните ќе обезбедат порастот на цените на произво-
дите и услугите од нивната надлежност да се дви-
жи до следното рамковно ниво: 

ХИ. 74 : XII. 73 
— леб 23,0% 
— бели печива 25,0% 
— свежо месо 11,0% 
— свежо млеко 23,0% 
— градежен материјал 10,0% 
— графичка индустрија 18,0% 
— езерски сообраќај 14,2% 
— станарите 10,0% 
— закупнини 10,0% 
— комунални услуги 14,6% 
— градски сообраќај 16,7% 
— занаетчиски услуги 11,1% 
— угостителски услуги 14,1% 
— аптекарски услуги 13,0% 
— ветеринарни услуги 13,0% 
— воден надоместок 25,0% 
— клакичин услуги 11,0% 
— приклучоци 14,6% 
—цена на дрва од пањ 12,0% 
— услуги на социјални установи 14,1% 

Зголемувањето на цените на производите и ус-
лугите од претходниот став може да се врши ди-
ференцирано и тоа за: градежен материјал, гра-
фичка индустрија, станарину комунални услуги, 
градски сообраќај, угостителски услуги, воден на-
доместок и приклучоци. За останатите производи 
и услуги зголемувањето на цените се врши лине-
арно. 

Член 9 
Општините, почитувајќи ги своите специфич-

ности, меѓусебно ќе ја усогласуваат политиката на 
цените на производите И услугите што квантита-
тивно позначајно влијаат врз трошоците за жи-
вот и во таа смисла ќе пропишат мерки на не-
посредна општествена контрола на цените и тоа: 

а) определување највисоко ниво на цените 
(максимални цени) за: 

— основни прехранбени производи (леб, свежо 
месо, свежо млеко), 

— производи на графичката индустрија (локал-
ни весници и други локални публикации од видот 
на весниците), 

б) давање согласност на тарифите за станари-
ните, закупнините, вода, канализација, чистота, 
топлификација и градскиот сообраќај, 

в) известување за цените на органот за цени 
заради евидентирање (евиденција на цените): 

— градежен материјал, 
— езерски сообраќај, 
— за поважните занаетчиски услуги. 

Член 10 
Цените на угостителските услуги ќе се форми-

раат според условите на пазарот, освен за услугите 
за општествена исхрана, работничките одморалиш-
та и ноќевањата во објекти од „Ц" и пониски 
категории, за кои ќе се пропише мерка на непо-
средна општествена контрола — евиденција на 
цени. 

Член 11 
За производите и услугите од надлежност на 

општините што не се опфатени во членот 9 и 10 
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од овој договор, општиаите самостојно ќе го опре-
делат начинот на формирањето на цените зависно 
од посебните услови на своето подрачје. 

Собранијата на општините и нивните органи 
ќе преземаат мерки за да обезбедат цените за 
производите и услугите од ставот 1 од овој член 
да се движат во рамките, на општото зголемува-
ње на цените утврдени со Договорот за спроведу-
вање на политиката на цените во 1974 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 17/74) и со овој 
договор. 

Член 12 
Извршниот совет на СР Македонија и изврш-

ните совети на собранијата на општините ќе обез-
бедат, поместувањето на цените на производите и 
услугите од нивна надлежност, што влијаат врз 
трошоците за живот да се врши со динамика, која 
ќе обезбеди зголемувањето на трошоците за живот 
да не изнесува повеќе: во првото полугодие од 
21,7%, во третото тримесечие од 18,0% и во четвр-
тото тримесечие од 19,1% — во однос со истиот 
период од 1973 година. 

Член 13 
Поместувањата на цените извршени во текот 

на 1974 година, до влегувањето во сила на овој 
договор, ќе се вклучат во рамките на нивото утвр-
дено со овој договор. 

Член 14 
Собранијата на општините ќе ги усогласат сво-

ите прописи за мерките на непосредна општествена 
контрола на цените, односно за начинот на фор-
мирањето на цените со одредбите од овој договор. 

Органите надлежни за цени на собранијата на 
општините ќе доставуваат на увид до Републич-
киот завод за цени, пресметка за поместувањето 
на цените од надлежност на општините. 

Член 15 
Поместувањето на цените во согласност со овој 

договор може да се врши до крајот на 1974 годи-
на, до колку со посебен пропис не се одреди по-
инаку. 

Член 16 
Овој договор влегува во сила од денот на пот-

пишувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1334/3 
10 јуни 1974 година 

Скопје 
За Извршниот совет на СР 
Македонија, 
Васил Ту царов, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Битола, 
Владимир Балтовски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Берово, 
Благоја Ајтарски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Маке-
донски Брод, 
Перо Маџоски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Ва-
ландово, 
Митко Ташев, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Ви-
ница, 
Ташко Костов, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Гев-
гелија, 
Ристо Терзиев, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Гос-
тивар, 
Сретен Акимоски, е. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Де-
бар, 
Трпе Алексоски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Дел-
чево, 
Трајан Годевски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Демир 
Хисар, ^ ^ 
Милан Наумовски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Кава-
дарци, 
Јанаки Мицев, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Ки-
чево, 
Дончо Вренцоски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Ко-
чани, 
Иван Јорданов, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Кра-
тово, 
Тодор Коцев, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Крива 
Паланка, 
Трајче Спасовски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Кру-
шево, 
Борис Николоски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Кума-
ново, 
Миодраг Спасовски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Него-
тино, 
Владо Тасев, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Охрид, 
Никола Крлески, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина При-
леп, 
Петар Мирчески, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на. општина Про-
биштип, 
Стојче Стојковски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Ра -
довиш, 
Златан Митев, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Ресен, 
Димитар Кунгуловски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Скопје, 
Југослав Тодоровски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Свети 
Николе, 
Трајан Спасовски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Струга, 
Кире Србиновски, е. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Стру-
мица, 
Димитар Стојков, е. р. 

За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Тетово, 
Менаф Незири, е. р. 
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За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Титов 
Велес, 
Ристо Ристовски, с. р. 
За Извршниот совет на Со-
бранието на општина Штип, 
Никола Здравев, е. р. 

100. 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот 

и постапката за склучување на спогодбите за про-
мена на затечените цени на производите и услу-
гите („Службен весник на СРМ" бр. 41/72), прет-
ставниците на млекопреработувачките работни ор-
ганизации — производителите — преработувачи и 
претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ — ПРЕРАБОТКИТЕ ОД МЛЕКО ВО 

СР МАКЕДОНИЈА 

1. Претставниците на преработувачите — про-
изводители на преработки од млеко и претставни-
ците на потрошувачите на тие производи (промет-
ните организации) на 31 мај 1974 година склучија 
и потпишаа спогодба за промена на затечените 
цени, со која се зголемуваат до 22% постојните 
производни цени утврдени со Спогодбата од 6 сеп-
тември 1973 година (склучена во Стопанската комо-
ра на Македонија), без менувањето на купопро-
дажните услови, и тоа за сите производи — пре-
работки од млеко што се произведуваат во СР Ма-
кедонија, а кои се внесени во ценовникот што е 
составен дел на оваа спогодба. 

2. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот завод за цени со решение бр. 06-481/2 од 20 
јуни 1974 година. 

3. Оваа спогодба влегува во сила од денот на 
давањето на согласност од Републичкиот завод за 
цени, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

За производители преработувачи: 
1. ЗИК „Скопско Поле" — ООЗТ „Млекара" — 

Скопје, 
2. ЗИК „Куманово" — Куманово, 
3. ЗИК „Црвена звезда" — Штип, 
4. ЗИК „Овче Поле" — Св. Николе, 
5. ЗИК „Струмица" — Струмица, 
6. ЗИК „Лозар" — Т. Велес, 
7. ЗИК „Повардарие" — Неготино, 
8. ЗИК „Тиквеш" — Кавадарци, 
9. ЗИК „Прилеп" — Прилеп, 

10. ЗИК „Пелагонија" — Битола, 
11. ЗИК „Кочанско Поле" — Кочани, 
12. ЗСС „Напредок" — Гостивар, 
13. ЗС „Млечна" — Пехчево, 
14. ЗС „Кичево" — Кичево, 
15. ОС „1 Мај" — е. Драгоево — Штипско, 
16. ЗС „11 Октомври" — е. Гнеотино — Битолско, 
17. ЗС „Прогрес" — Дебар, 
18. 3 3 е. Радоње — Штип, 
19. 3 3 „М. Брица" — е. Горјанди — Штип, 
20. 3 3 е. Маврово — Гостиварско, 
21. 3 3 „Ж. Б р а ј к о в ц и " — е. Трница — Гостиварско, 
22. 3 3 „Бистра" — Галичник, 
23. 3 3 „Коста Рацин" — Лазарополе. 

За потрошувачи — прометни организации: 
1. Трговско претпријатие „Стокопромет" — Скопје, 
2. „ „ „Стококооп" — Скопје, 
3. „ „ „Македонијакооп" — 

Скопје, 
4. „ „ „Славија" — Скопје, 
5. „ „ „Инпрес" — Скопје, 
6. „ „ „Центроколонијал" — 

Скопје, 
7. „ „ „Братство" — Софилари. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

101. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување и член 203 
став 1 точка 11 а во врска со член 256 од Статутот 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија и Здру-
жението на железничките носачи на СР Македонија, 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА НОСАЧИТЕ НА БАГАЖ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ 

СТАНИЦИ НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА СР МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој договор се регулира пензиското и ин-
валидското осигурување на носачите на багаж на 
железничките станици — членови на Здружението 
на Железничките носачи на СРМ, и членовите на 
нивните семејства, кои како носачи се регистрирани 
кај железничките станици (во натамошниот текст: 
осигуреници). 

Член 2 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување ги обезбедуваат осигурениците од членот 1 
на овој договор и членовите на нивните семејства 
во обем и под условите одредени со Законот за ос-
новните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување, Законот за пензиското и инвалидското 

осигурување и Статутот на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија, 
ако со овој договор не е определено поинаку. 

На осигурениците од овој договор се примену-
ваат одредбите од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување и Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

Одредбите на законите и Статутот наведени во 
став 1 од овој член, со кои се регулирани правата 
на борците од Народноослободителната војна и 
шпанските борци се применуваат и на осигурени-
ците борци на Народноослободителната војна и 
шпанските борци кога ги остваруваат правата од 
пензиското и инвалидското осигурување по овој 
договор. 

Член 3 
Правата и обврските од пензиското и инвалид-

ското осигурување по овој договор осигурениците 
ги остваруваат со признавање својство на осигу-
реник. 

Својството на осигуреник се установува со де-
нот на стапувањето на носачот во членство на 
Здружението на железничките носачи на СР. Ма-
кед опија. 

Член 4 
За пензиското и инвалидското осигурување што 

се спроведува по овој договор се пресметува и уп-
латува придонес пропишан со Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување по стапката на 
придонесот што ја определува Собранието на Заед-
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ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија од единствени основици определени 
со овој договор. 

Член 5 
Основиците на осигурувањето што служат за 

определување на правата и плаќањето на придо-
несот се утврдуваат во единствени износи во за-
висност од должината на пензискиот стаж. 

Член 6 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства можат да ги остваруваат правата од пензи-
ското и инвалидското осигурување и тие да им се 
исплатуваат дури по престанокот на вршењето на 
самостојната дејност и кога сите стасани придоне-
си за пензиското и инвалидското осигурување би-
дат уплатени во целост. 

Член 7 
Пензиите, паричниот надоместок за телесно ош-

тетување и за помош и нега остварени по овој до-
говор се усогласуваат со движењето на трошоците 
на животот и со општите економски движења на 
вработените во Републиката, според мерилата и на-
челата утврдени со Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување и Статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија. 

Член 8 
На осигурениците кои остваруваат право на 

старосна односно инвалидска пензија, како и на 
членовите на нивните семејства кои остваруваат 
право на семејна пензија, не им следува право на 
заштитен додаток на пензијата. 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 9 

Правата од пензиското осигурување ги оства-
руваат осигурениците и членовите на нивните се-
мејства во обем и под условите што се определени 
со Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување, Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување и Статутот на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, ако со овој договор не е определено 
поинаку. 

Член 10 
Осигурениците не можат да остварат старосна 

пензија по одредбите на член 175 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување, ниту пак 
право на заштитен додаток. 

Член 11 
Право на старосна пензија може да се оствари 

откако осигуреникот помине најмалку 3 години во 
осигурување во својство на носач на багаж на же-
лезничките станици. 

Право на семејна пензија може да се оствари 
ако умрениот осигуреник поминал најмалку 1 го-
дина во осигурување во својство на носач на багаж 
на железничките станици. 

Едногодишен рок- на осигурување од ставот 2 
на овој член нема да се бара кога правото на се-
мејна пензија се остварува по смртта на осигуре-
никот кај кого смртта настапила како последица на 
несреќа на работа или професионална болест. 

Член 12 
Старосната пензија се одредува од пензиската 

основа која се утврдува од просечниот износ на 
основиците на осигурувањето според кои е упла-
туван придонесот за пензиското и инвалидското 
осигурување во последните десет години осигуру-
вање пред остварување правото на пензија, или во 
кои и да било последователни десет години осигу-
рување од членот 26 од овој договор (член 17 и 21 
од Законот за пензиското и инвалидското осигу-
рување). 

За пресметување на десетгодишниот просек на 
основиците на осигурување се земаат предвид само 
основиците на осигурувањето од онаа календарска 
година во која осигуреникот бил осигурен најмал-
ку 6 месеци. 

Член 13 
Додека осигуреникот не наврши 10 години на 

осигурување во својство на носач на багаж на же-
лезничките станици, сметано од 1. I. 1966 година 
наваму пензиската основа ќе се утврдува според 
основиците на осигурувањето по кои осигуреникот 
бил осигурен по 1. I. 1966 година до денот на оства-
рување правото на пензија, без примена на одред-
бите од членот 22 став 2 од овој договор. 

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 14 
Правата од инвалидското осигурување се обез-

бедуваат за случај на инвалидност и телесно оште-
тување од најмалку 30% предизвикано со болест 
или повреда надвор од работата, несреќа на рабо-
та или професионална болест и во случај на непо-
средна опасност од настапување на инвалидност во 
врска со вршење на услужната дејност носач на 
багаж на железничките станици. 

Осигурениците ги остваруваат сите права од 
инвалидското осигурување во обем и под условите 
што се определени со Законот за пензиското и ин-
валидското осигурување и Статутот на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, за лицата во здружен труд, ако со овој 
договор не е определено поинаку. 

Член 15 
Право на професионална рехабилитација и вра-

ботување на носачите им се обезбедува по Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување и Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија во случај на инвалид-
ност од III категорија. 

Трошоците во врска со професионалната реха-
билитација односно вработување на инвалидите од 
ставот 1 на овој член, вклучувајќи ги и паричните 
надоместоци што на инвалидите на трудот им при-
паѓаат по овој договор, паѓаат на товар на сред-
ствата на Заедницата. 

Член 16 
Инвалидност во смисла на член 53 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување и овој 
договор постои кога кај осигуреникот поради бо-
лест, повреда надвор од работата, несреќа на работа 
или професионална болест настане губење или на-
малување на способноста за вршење дејноста на 
носач, кое не може да се отстрани со лекување, 
односно со мерки на медицинска рехабилитација. 

Член 17 
Како своја работа во смисла на член 44 точка 

1 од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија и овој до-
говор се сметаат работите што ги врши осигурени-
кот во рамките на својата дејност како носач. 

Како друга соодветна работа во смисла на член 
44 точка 2 од Статутот на Заедницата на пензис-
кото и инвалидското осигурување на Македонија и 
овој договор се смета работата односно работното 
место на кое инвалидот на трудот е способен со ра-
ботно напрегање кое не ја влошува положбата на 
неговата инвалидност и со нормален работен учи-
нок да работи определено работно време според 
преостанатата работна способност. При определува-
њето на таа работа односно работно место се зе-
маат предвид стручната подготовка и работното 
искуство на инвалидот на трудот. 

Преостаната способност за вршење на својата 
работа во смисла на член 44 точка 3 од Стату-
тот и овој договор, постои кога осигуреникот е 
способен со работно напрегање кое не ја влошува 
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положбата на неговата инвалидност и со норма-
лен работен учинок да ја врши дејноста на носач 
најмалку половина од полното работно време. 

Преостаната способност за вршење на друга 
соодветна работа во смисла на член 44 точка 3 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија и овој договор 
постои ако инвалидот на трудот е способен без про-
фесионална рехабилитација да работи на друга 
соодветна работа со работен напор кој не ја вло-
шува положбата на неговата инвалидност и со 
нормален работен учинок најмалку половина од 
полното работно време односно ако со професио-
нална рехабилитација може да се оспособи на дру-
га соодветна работа да работи со полно работно 
време. 

Член 18 
Осигуреник, инвалид на трудот од III катего-

рија на инвалидност кој со оглед на положбата 
на инвалидноста и преостанатата работна способ-
ност не може да работи на друга соодветна рабо-
та, а кој се стекне со право на професионална ре-
хабилитација, се оспособува по пат на приучува-
ње за работа на друга соодветна работа за која 
се бара стручна подготовка стечена со приучување 
(IV категорија). 

На инвалид на трудот од III категорија на ин-
валидност кој е способен за работа на друга соод-
ветна работа без професионална рехабилитација му 
се обезбедува вработување на работи односно ра-
ботни места за кои не се бара стручна подготовка 
(V категорија). 

Член 19 
Професионалната рехабилитација на осигурени-

кот и вработувањето на друга соодветна работа се 
врши на ист начин и по иста постапка како е тоа 
предвидено со одредбите на Законот за пензиското 
и инвалидското осигурување и Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија. 

Член 20 
Како основа за определување на материјалното 

обезбедување во врска, со професионалната рехаби-
литација, како и за определување на привремениот 
надоместок во врска со користење правото на вра-
ботување на друга соодветна работа се зема осно-
вицата на осигурувањето од член 26 на овој до-
говор. 

Висината на материјалното обезбедување од-
носно привремениот надоместок се определува во 
обем и под условите предвидени со одредбите на 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње и Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија што важат 
за лицата во здружениот труд. 

Член 21 
Право на инвалидска пензија може да се оства-

ри откако осигуреникот помине најмалку три го-
дини во осигурување по договорот за социјално оси-
гурување на носачите на багаж на железничките 
станици. 

По исклучок од ставот 1 на овој член осигуре-
никот кај кого настапи инвалидност предизвикана 
со несреќа на работа или професионална болест 
стекнува право на инвалидска пензија и пред ис-
текот на 3 години осигурување во својство на носач 
на багаж на железничките станици. 

Член 22 
Инвалидска пензија се определува од пензи-

ската основа што се утврдува на ист начин на кој 
се утврдува основата за определување на старосна 
пензија според член 12 и 13 од овој договор. 

Член 23 
Кога за определување на одделни права по 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
и Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија се зема пред-
вид личниот доход на осигуреникот остварен го 
определен период пред настапувањето на инвалид-
носта, како личен доход за определување на тие 

права по овоз договор се земаат износите на осно-
в и ц и ^ на осигурувањето по кои осигуреникот бил 
осигурен во соодветниот период пресметани во 
смисла на соодветните одредби од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување и Статутот на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија. 

ПЕНЗИСКИ СТАЖ 

Член 24 
Во пензиски стаж на осигурениците се сметаат: 
1) периодите на стажот на осигурувањето на-

вршени во осигурување по договорот за социјално 
осигурување на носачите на багаж на железнич-
ките станици; 

2) времето поминато во осигурување од 1. I. 
1973 година натаму кое се смета според одредбите 
од член 107 до 113 од Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување и член 144 до 146 од 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија; 

3) времето поминато до 31. ХИ. 1972 година што 
во смисла на член 75 од Законот за основните пра-
ва од пензиското и инвалидското осигурување се 
смета во пензиски стаж како периоди на стаж на 
осигурување и периоди на посебен стаж. 

При утврдувањето во пензиски стаж на време-
то од точка 3 од претходниот став се применуваат 
и одредбите на правилникот од членот 141 од Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

Член 25 
Кога признавањето на определени периоди во 

пензиски стаж по Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување и Статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија е условено со стекнување својство на ра-
ботник во здружениот труд или престанок на свој-
ството на работник во здружениот труд, ќе се 
смета дека тој услов е исполнет со почетокот на 
вршењето на дејноста носач, односно одредено тра-
ење или престанок на вршењето на таа дејност. 

ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 26 
Основици на осигурување се определуваат спо-

ред должината на пензискиот стаж, и тоа: 

за осигуреници со пензиски 
стаж 

до 10 години 
преку 10 до 20 години 
преку 20 до 30 години 
преку 30 години 

основица на осигуру-
вање 

504,00 динари 
672,00 динари 
840,00 динари 

1.008,00 динари 

Определувањето на повисока основица на оси-
гурување според навртениот пензиски стаж се 
врши од првиот ден на наредниот месец по месецот 
во кој се исполнети условите за промена на осно-
вицата на осигурувањето. 

Кога со дополнително признаен пензиски стаж 
осигуреникот стекнува право на повисока основица 
на осигурување, измената во основицата на оси-
гурувањето се врши од првиот ден на наредниот 
месец во кој е поднесено барањето. 

Член 27 
Во зависност од порастот на личните доходи 

на работниците во Републиката, основиците на оси-
гурувањето од претходниот член, почнувајќи од 1. 
I. 1974 година задолжително во почетокот на се-
која календарска година се пресметуваат на соод-
ветни повисоки износи со примена на валоризацио-
нен коефициент што го утврдува со одлука Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидското 
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осигурување на Македонија, доколку порастот на 
личните доходи во Републиката во изминатата го-
дина изнесува најмалку 5°/о. 

Ако порастот на личните доходи во минатата 
година во Републиката бил помал од 5%, па затоа 
не е извршено пресметување на ооновиците на оси-
гурувањето во смисла на став 1 од овој член, про-
центот на зголемувањето на личните доходи од 
претходната година, се додава на процентот на 
зголемувањето на личните доходи во наредната го-
дина, па основиците на осигурувањето се зголему-
ваат за вкупниот процент на зголемувањето на 
личните доходи во двете години во смисла на став 
1 од овој член. 

ОДРЕДБИ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ 

Член 28 
Придонесот за осигурување според овој договор 

се пресметува и уплатува од основиците на оси-
гурувањето по постапката на придонесот за пензис-
кото и инвалидското осигурување што по одред-
бите на Статутот на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија за поод-
делни години (периоди) ги определува Собранието 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија. 

Пресметувањето на стапката на придонесот во 
смисла на став 1 од овој член се врши на начин 
пропишан за пресметување на стапките на придо-
несот за примена на нето — износите на личните 
доходи на осигурениците во здружениот труд со 
полно работно време. 

Обврската за уплата на придонесот стасува пр-
виот ден во месецот за текуштиот месец. 

Член 29 
Придонесот за пензиското и инвалидското оси-

гурување на носачите го пресметува и уплатува, 
како обврзник за уплата на придонесот, Здруже-
нието на железничките носачи на СРМ, во полза на 
збирната жиро-сметка на средствата на Заедницата 
на. пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија. 

Здружението плаќа придонес пресметан од ос-
новицата на осигурувањето која на осигуреникот му 
е определена или би му била определена по член 
26 од овој договор. 

Член 30 
Обврската за плаќање на придонесот престану-

ва со изминувањето на месецот во кој настапила 
привремената неспособност (спреченост) за работа 
и придонесот не се плаќа за сето време на непре-
кинатото траење на таа спреченост до крајот на 
месецот во кој престанала спреченоста за работа. 

Заради правилна примена на одредбите од ста-
вот 1 на овој член, надлежната стручна служба е 
должна до 30 во месецот за изминатиот месец да го 
извести обврзникот на уплатата на придонесот за 
износите на придонесот кој се однесува на вре-
мето за кое не се плаќа придонес. 

КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 31 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства можат да ги остваруваат правата од пензис-
кото и инвалидското осигурување по престанокот на 
вршењето на дејноста на носач и бришењето од 
регистарот на носачите ка ј железничките станици 
и ако сите стасани придонеси во целост се упла-
тени. Користењето на тие права тече од првиот 
ден на наредниот месец по уплатата на сите непла-
тени придонеси. 

Член 32 
На уживател на пензија му се запира испла-

тата на пензијата за време додека е во работен 

однос или врши работи или задачи за основни и 
други организации на здружен труд, државни ор-
гани, задруги, општествени и други организации, 
како и за време на вршење самостојна дејност за 
која е установено задолжително пензиско и инва-
лидско осигурување. 

Заедницата може да одреди да им се исплатува 
дел од пензијата на вработените корисници на пен-
зија или на корисниците на пензија кои вршат са-
мостојна дејност за која е установено задолжител-
но пензиско и инвалидско осигурување, кои пензи-
јата ја оствариле со пензиски стаж од 40 години 
(маж) односно 35 години (жена), а истата е помала 
од просечниот личен доход во Републиката за вре-
ме на вработувањето односно вршењето на само-
стојната дејност. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 33 
Права од пензиското и инвалидското осигуру-

вање по овој договор може да оствари носач на 
кој му е признаено својство на осигуреник. 

Својството на осигуреник и основиците на оси-
гурување, врз основа на пријавата и пензиски-
от стаж со решение ги утврдува филијалата на 
Стручната служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, односно 
овластената стручна служба на чие подрачје се 
наоѓа железничката станица ка ј која носачот е 
регистриран. 

Член 34 
Остварувањето, користењето и губењето на пра-

вата од пензиското и инвалидското осигурување се 
врши според Одредбите на член 60 до 62 од Зако-
нот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување, член 119 до 134 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување и пропи-
сите од Статутот на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

Член 35 
Ако со овој договор не е определено поинаку, 

правата од пензиското и инвалидското осигурува-
ње се остваруваат во постапката утврдена со Зако-
нот за основните права од пензиското и инвалид-
ското осигурување, Законот за пензиското и инва-
лидското осигурување и Статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија. 

Доколку со овој договор или прописите од ста-
вот 1 на овој член не е регулирана постапката за 
остварување на некое право од пензиското и инва-
лидското осигурување, за остварување на тоа право 
ќе се применуваат одредбите од Законот за општа 
управна постапка. 

Член 36 
Пријава за осигурување, пријава за промена во 

текот на осигурувањето и одјава на осигурувањето, 
која влијае на престанокот на својството на оси-
гуреник, како и на користењето и губењето на пра-
ва од инвалидското и пензиското осигурување, под-
несува Здружението до овластената стручна служ-
ба во рок од 8 дена од денот на приемот на носа-
чот во членство на Здружението и неговата реги-
страција ка ј железничката станица, кога се работи 
за пријава на осигурувањето, односно од денот на 
настанатата промена кога се работи за одјава на 
осигурувањето и промена во текот на осигурува-
њето. 

Член 37 
Кога постапката за остварување на правата од 

пензиското и инвалидското осигурување за одре-
дени случаи во Законот се покренува по барање на 
осигуреникот односно членот на семејството на 
умрениот осигуреник, барањето по овој договор го 
поднесува осигуреникот, односно членот на семеј-
ството непосредно до овластената стручна служба. 
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 38 

Осигурениците кои на денот на стапувањето во 
сила на овој договор се осигурени по Договорот за 
социјално осигурување на носачите на багаж на 
железничките станици на територијата на СР Ма-
кедонија број 2067 од 10. VII. 1963 година (во ната-
мошниот текст: Договор од 10. VII. 1963 година), 
по службена должност ќе бидат распоредени во ос-
новици на осигурувањето според член 26 од овој 
договор сметано од 1. I. 1974 година и по таа ос-
нова ќе се пресметува придонесот. 

Член 39 
Појаснувања за примената и спроведувањето 

на овој договор дава, по потреба, Стручната служ-
ба на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, во согласност со 
Здружението. 

Член 40 
Овој договор може да се менува само во со-

гласност на договорните страни ако помеѓу догова-
рачите не се постигне спогодба за измена на дого-
ворот, спорот ќе го решава арбитражна комисија од 
3 члена. Во арбитражната комисија секоја стран-
ка именува по еден член, а овие спогодбено го из-
бираат третиот член, како претседател. Одлуката на 
арбитражната комисија е задолжителна за обете 
странки. 

Член 41 
Во сите случаи кога овој договор се повикува 

на прописите на Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување и Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, а дојде до измена на 
тие прописи, при остварувањето на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување и извршува-
њето на обврските од овој договор, ќе се примену-
ваат соодветните изменети прописи. 

Член 42 
Од 1 јануари 1974 година престануваат да ва-

жат одредбите на Договорот за социјално осигу-
рување на носачите во железничките станици на 
територијата на СР Македонија бр. 2067 од 10. VII. 
1963 година. 

Член 43 
Овој договор влегува во сила со денот на пот-

пишувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 
година. 

Бр. 01-609/1 
15 март 1974 година 

Скопје 

Д о г о в а р а ч и : 

За Здружението на же-
лезничките носачи на 

СР Македонија 
Претседател, 

Раде Митревски, е. р. 

За Заедницата на пензис-
кото и инвалидското оси-
гурување на Македонија 

по овластување 
Директор 

Душко Ѓорѓиев, е. р. 

КОНКУРСИ 
О Г Л А С 

за изградба на фабричка хала, деловни простории 
и уредување на локацијата 

Фабриката за бонбони, чоколада и кекси „Прог-
рес" — Битола, објавува до сите заинтересирани 
градежни претпријатија дека прибира понуди за 
изградба на фабричка хала, деловни простории и 
уредување на фабричкиот двор. 

Ориентационата вредност на објектот е 23.750.000 
динари. 

Рок за изградба 8 месеци од денот на склучу-
вањето на договорот. 

Предност имаат оние претпријатија кои се 
спремни објектот да го градат по пат на кредит. 

Потребната документација може да се види се-
кој работен ден од 10—12 часот во дирекцијата на 
фабриката, каде и ќе се одржи јавното наддавање, 
а за времето на неговото одржување понудувачи-
те дополнително ќе бидат известени. 

РОК за поднесување на понудите е 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ". 

Во рок од 8 дена подносителите на понудите ќе 
бидат известени дали и која понуда е прифатена. 

(215) 

Врз основа на член 68 од Статутот на работната 
организација и одлуката на Собирот на работните 
луѓе од 21 јуни 1974 година, конкурсната комисија 
при Управата за водовод и канализација — Струга, 

распишува 

К О Н К У Р С 

за директор на работната организација — реизбор 
УСЛОВИ: 

1. Да има завршено висока школска спрема — 
дипломиран градежен инженер, 

2. Да има стаж во струката најмалку 4 години, 
3. Да поседува морално-политички квалитети, 

идејно јасно определен за политиката на СКЈ и 
принципите на социјалистичките самоуправни од-
носи, 

4. Да не е осудуван со судска пресуда за кри-
вично дело и да не е под истрага. 

Кандидатот кон молбата треба да ги достави 
следните документи: 

— доказ по точка 1, 2, 3 и 4 од конкурсов, 
— извод на родените, и 
— лекарско уверение. 
Молбите без бараните прилози нема да се зе-

маат во разгледување. 
Конкурсот трае 20 дена, сметано од денот на 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите со бараните прилози се поднесуваат 

на адреса: 
Управа за водовод и канализација — Струга, 

ул. „Македонска" бб, пошт. фах 58. (214) 

Радио-телевизија Скопје, врз основа на член 
55, 61 и 67 став 2 од Законот за изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на СРМ" бр. 4 

35/73) 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
ЗА ОЦЕНА НА ПОДОБНОСТ НА 

ИЗВЕДУВАЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 

ИЗГРАДБА НА ПРВАТА ЕТАПА НА РАДИОТЕ-
ЛЕВИЗИСКИОТ ДОМ ВО СКОПЈЕ 
Предметот на конкурсот е оцената на подобноста 
на изведувачките организации на здружениот труд 
за изведба на градежните и градежно занаетчис-
ките работи на првата етапа на Радиотелевизискиот 
дом на Радиотелевизија Скопје во Скопје. 
Пресметковната вредност на работите изнесува око-
лу 42.000.000 динари. 
Право на учество на овој конкурс имаат изведу-
вачките организации на здружен труд овластени и 
регистрирани за изведување на вакви или слични 
објекти, 
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Заинтересираните изведувачки организации на 
здружен труд се должни во рок од 8 дена од обја-
вувањето на овој конкурс да достават своја по-
нуда на адреса: РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ — 
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИИ. 
Со понудата треба да се достави и следната до-
кументација: 
— извод од уписот на организацијата во судскиот 

регистар за обавување на изведувачки работи, 
— преглед на изведените вакви или слични објекти, 
— попис на кооперантеките организации за инста-

латерските и занаетчиските работи, 
— попис на механизацијата и опремата што ќе 

биде ангажирана на овој објект, 
— список на инженерско-техничкиот кадар што ќе 

биде ангажиран на изведувањето на овој објект, 
— биланс на работењето на изведувачката орга-

низација за 1973 година со основните показате-
ли за деловните резултати, 

— услови за кредитирање на работите: износ, рок 
и камата. 

Изведувачките организации кои ќе учествуваат на 
овој конкурс се должни со понудата да приложат 
и акцептен налог на износ од 0,5% од пресметков-
ната вредност како обезбедување на учеството на 
конкурсот. 
За резултатите на конкурсот учесниците ќе бидат 
известени по заклучувањето на конкурсот. 
Изведувачките организации на здружениот труд 
кои ќе се прогласат за подобни стекнуваат право 
непосредно на барање на инвеститорот да достават 
понуда за изведување на објектот. 
Сите информации можат да се добијат во Секто-
рот за инвестиции на РТВ — Скопје, тел. 31-577. 

(216) 

Тутунскиот Комбинат — Прилеп, ООЗТ „Нико 
Доага" — Крушево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИ ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА МАГАЦИН ЗА СМЕШТАЈ НА 
ТУТУН И 2 КОМОРИ НА ФЕРМ ЗАВОД 

I. ИЗГРАДБА НА МАГАЦИН ЗА СМЕШТАЈ 
НА ТУТУН 

1. Инвеститорот — ООЗТ „Нико Доага" — 
Крушево, ја отстапува целокупната извед-
ба на магацин за смештај на тутун со по-
друм и приземје со околу 2000 м2 површина, 
а работите ќе се отстапат по количини и 
единечни цени. 

2. Ориентационата вредност на тие работи 
изнесува околу 3.500.000,00 дин. 

3. Рокот за изведувањето ќе биде до крајот 
на месец ноември 1974 година. 

II. ИЗГРАДБА НА 2 КОМОРИ ЗА ФЕРМ ЗАВОД 

1. Инвеститорот — ООЗТ „Нико Доага" — 
Крушево, ја отстапува изведбата на 2 ко-
мори на ферм-заводот за следните работи: 
монтажно-инсталатерски и изолатерски ра-
боти по пат на количини и единечни цени. 

2. Ориентационата вредност на работите од 
претходната точка, ќе изнесува околу 
900.000,00 дин. 

3. Рокот за изведувањето ќе биде до крајот 
на месец ноември 1974 година. 

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ НА ДВАТА ОБЈЕКТА 
1. Местото на изведувањето на работите е во 

Крушево. 
2. Рокот за поднесување на писмени пријави 

на конкурсот изнесува 30 дена, сметано од 
денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ". 

3. Во рок од 5 дена ќе бидат известени учес-
ниците на конкурсот за подобноста на 'из-
ведувачите. 

4. Условите за отстапување на работите, како 
и други податоци, потребни за составување 
на понудите на интересентите, ќе му би-
дат предочувани во седиштето на ООЗТ се-
кој работен ден до траењето на конкурсот. 

5. Критериумите за оценување на подобноста 
на изведувачките организации за изведба 
на работите се: да се регистрирани за таа 
дејност, да се кадровски и технички опре-
мени и да се афирмирани изведувачи на 
такви објекти. 

6. Во рок од 10 дена после собирањето на по-
нудите, ќе бидат известени учесниците кој 
е прифатен. 

7. Конкурсот за подобноста на изведувачите 
ќе се одржи третиот ден по завршува-
њето на конкурсот во 10 часот во седиштето 
на ООЗТ. (221) 

Конкурсната комисија при Шумарскиот инсти-
тут — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за следните звања: 
— Научен советник во Отсекот за пошумување, 

плантажно производство, интензивни култури и 
озеленување; 

— Стручен советник во Отсекот за педологија и 
микробиологија со исхрана на шумските почви; 

— Научен соработник во Отсекот за економика и 
организација на шумарството и индустрија за 
преработката на дрво; 

— Научен соработник во Отсекот за ентомологија 
и фитопатологија со заштита на шумите и неј-
зините производи. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

по Законот за организирање на научните дејности 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/74). 

Со пријавата кандидатите поднесуваат куса би-
ографија и список на научни и стручни трудови. 

Конкурсот трае 15 дена. од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (217) 

С Л У Ж Б Е Н А О Б Ј А В А 

Врз основа на член 8 од Општествениот дого-
вор за усогласување на распределбата на доходот 
и личните доходи во ООЗТ во стопанството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 29/73), член 6 од 
Општествениот договор за усогласување на рас-
пределбата на доходот и личните доходи во ООЗТ 
и работните заедници во општествените дејности 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/73) и член 6 од 
Одделниот општествен договор за усогласување на 
распределбата на доходот и личните доходи во 
ООЗТ и работните заедници врз чие работење не 
делуваат пазарните услови („Службен весник на 
СРМ" бр. 14/74), а согласно настанатите промени 
во структурата на елементот бруто личен доход во 
стопанството од 1 април 1974 година според Зако-
нот за данокот на доход на организациите на здру-
жениот труд („Службен весник на СРМ" бр. 47/73) 
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и законите за самоуправните интересни заедници 
објавени во „Службен весник на СРИ" бр. 5/74, 
Службата на општественото книговодство — Цен-
трала во Скопје ги 

о б ј а в у в а 
следните заеднички елементи утврдени според по-
датоците од периодичните пресметки за периодот 
јануари—јуни 1973 година и завршните сметки за 
1973 година на ООЗТ во стопанството, и тоа: 
I. ЗАЕДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТ ШТО 

ГО ПРИМЕНУВААТ ООЗТ И 
РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ: 
— Бруто личен доход по условно 

неквалификуван работник во 
стопанството остварен според 
завршните сметки за 1973 го-
дина Дин. 19.032,00 

И. ЗАЕДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ШТО 
ГИ ПРИМЕНУВААТ ООЗТ ВО 
СТОПАНСТВОТО: 
1. Доход за распределба по ус-

ловно неквалификуван работ-
ник во стопанството за пери-
одот јануари — јуни 1973 го-
дина Дин. 10.413,00 

2. Просечен бруто личен доход 
по условно неквалификуван 
работник во стопанството за 
периодот јануари — јуни 1973 
година Дин. 8.065,00 

3. Односи за распределба на до-
ходот во стопанството за пе-
риодот јануари — јуни 1973 
година: 
а) за проширување на матери-

јалната основа на здруже-
ниот труд 22,5% 

б) за лични доходи и други 
лични примања 77,5% 

Со објавувањето на оваа Службена објава се 
ставаат вон сила објавените единствени показатели 
за периодот јануари—јуни, јануари—септември и 
јануари—декември 1973 година, под бр. 93/1-П од 
13 мај 1974 година („Службен весник на СРМ" бр. 
23/1974). 

Бр. 119 
24 јуни 1974 година 

Скопје -
Генерален директор, 

Благој Симеонов, е. р. 

729 

729 

СОДРЖИНА 
Страна 

298. Уредба за вооружувањето и опремата на 
милицијата — — — — — — — — 

299. Одлука за определување на мерки на 
непосредна општествена контрола на це-
ните на производите и услугите од ин-
терес за Републиката — — — — — 

300. Одлука за давање на кредити од сред-
ствата на штедните влогови ка ј Пош-
тенската штедилница — — — — — 730 

301. Одлука за определување орган за дава-
ње согласност за изменување и дополну-
вање на тарифите за превоз на патници 
во внатрешниот железнички сообраќај — 

302. Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи — — — — — — — 

731 

731 

303. Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за внатреш-
ни работи — — — — — — — — 731 

304. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за внатрешни ра-
боти — — — — — — — 732 

305. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за земјоделство и 
шумарство — — — — — — — — 732 

306. Решение за именување на два члена на 
Конкурсната комисија за именување ди-
ректор на Републичкиот завод за уна-
предување на домаќинството — — — 732 

307. Решение за именување на три члена на 
Конкурсната комисија за именување на 
директор на Домот за доенчиња и мали 
деца — Битола — — — — — — — 732 

308. Решение за именување членови на Ини-
цијативниот одбор за основање и кон-
ституирање на Републичката заедница 
за вработување — — — — — — — 732 

309. Упатство за легитимацијата на просвет-
ниот инспектор — — — — — — — 733 

310. Упатство за содржината на годишниот 
план за стопанисување со риболовните 
води _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7зз 

311. Упатство за образец на легитимацијата 
за чувар на риболовот — — — — — 734 

312. Упатство за обрасците на легитимација 
за стопански риболов и на дозволи за 
спортски риболов — — — — — — 734 

313. Наредба за одредување ловостој на од-
редени видови риби и ракови — — — 735 

314. Наредба за забрана ловење на одредени 
видови риби и ракови под одредена го-
лемина — — — — — — — — — 736 

315. Наредба за ограничување употребата на 
риболовни средства за стопански и спорт-
ски риболов — — — — — — — — 737 

316. Наредба за времена забрана на лов на 
риба во одредени риболовни води — — 737 

317. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 34/73 од 30 мај 1974 година — — 737 

318. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 35/73 од 30 мај 1974 година — — 738 

319. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 45/73 од 28 март 1974 година — 739 

320. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 4/74 од 18 април 1974 година — — 741 

321. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 44/73 од 30 мај 1974 година — 743 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

99. Договор за спроведување на политиката 
на цените во СР Македонија за 1974 
година — — — — — — — — — 743 

100. Спогодба за промена на затечените цени 
за производите — преработките од мле-
ко во СР Македонија — — — — — 746 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

101. Договор за пензиско и инвалидско оси-
гурување на носачите на багаж во же-
лезничките станици на територијата на 
СР Македонија — — — — — — — 746 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10». 
Подот. фах. 51. Тел 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 

кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


