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НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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ва по потреба. Рок за рекламации 
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Аконтацијата за 1987 година изне-
сува 5.800 динари. Овој број чини 200 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

Врз основа на член 4 од Законот за Советот 
на Републиката, Претседателството на Социјалистич 
ка Република Македонија, на седницата одржана на 
13 Јануари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 

СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

I 
Советот на Републиката го сочинуваат 175 члена. 

II 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за определување бројот на членови-
те на Советот на Републиката, бр. 08-750 од 20 де-
кември 1982 година. 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-50 
16 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 

2. 
Врз основа на член 39 од Законот за правата, 

обврските и одговорностите на републичките орга-
ни во поглед на средствата во општествена сопстве-
ност што тие ги користат („Службен весник на 
СРМ“ бр. 41 /85). Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија, на седницата одржана на 9 јануа-
ри 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА 
ДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОВИ ЗА СЛУЖ-
БЕНИ ПОТРЕБИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКО-
ВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-
ГАНИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НА-

ДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОТ 
ОДНОСНО ГАРАЖАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа одлука поблиску се определуваат усло-

вите и критериумите за давање на користење стан 
за службени потреби на функционерите и раковод-
ните работници во републичките органи, се утврдува 
начинот за пресметување на висината на надоместо-
кот за користење на станот односно гаражата. 

Член 2 
Како републички органи во смисла на оваа Од-

лука се сметаат: Собранието на СР Македонија, 
Претседателетвото на СР Македонија, Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, Уставниот суд 
на Македонија, органите на општествено-политички-
те организации на Републиката, републичките орга-

ни на управата, републичките организации, Врхов-
ниот суд на Македонија, Јавното обвинителство на 
Македонија, Јавното правобранителство на Македо-
нија, Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на Македонија, Судот на здружениот труд 
на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, Ре-
публичкиот суд за прекршоци, Окружниот суд во 
Скопје, Окружниот стопански суд во Скопје, Основ-
ниот суд на здружен труд — Скопје и Окружното 
јавно обвинителство во Скопје (во натамошниот текст: 
републички органи). 

II. УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДАВАЊЕ И КО-
РИСТЕЊЕ НА СТАНОВИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ 

Член 3 
На функционер односно раководен работник му 

се доделува стан за службени потреби кој ги задо-
волува потребите на неговото семејно домаќинство, 
односно за: 

— самец — гарсоњера, 
— домаќинство од два члена —: еднособен стан, 
— домаќинство од три члена — двособен стан, 
— домаќинство од четири члена — двоиполсобен 

стан, 
— домаќинство од пет члена — трисобен стан, 
— домаќинство од повеќе членови — четворо-

собен стан. 
По исклучок ако поради природата на функција-

та што ја врши е потребно да му се обезбедат по-
себни услови за работа на функционерот, може по 
негово барање и мислење на органот да му се додели 
и поголем стан, но не поголем од четворособен. 

Член 4 
За доделување на стан за службени потреби од-

лучува Комисијата за станбени прашања на Изврш-
ниот совет врз основа на поднесените барања од 
органите, од член 2 на оваа Одлука. 

Барањата содржат и податоци за функцијата 
односно работите и задачите што ги врши лицето, 
времетраењето на мандатот, бројот на членовите на 
семејното домаќинство, нивната возраст и здравстве-
на состојба и големината на станот што се бара да 
му биде доделен. 

Член 5 
За доделување на стан за службени потреби, 

Комисијата за станбени прашања при Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија издава реше-
ние 

Со решението се наведува корисникот на станот, 
функција, односно работите и задачите што ги вр-
ши, времето на користење на станот, адресата на 
станот, како и рокот во кој корисникот е должен 
да го ослободи станот. 

Член 6 
За користење на станот за службени потреби, 

функционерот односно раководниот работник е дол-
жен да склучи договор за користење со Управата 
за заеднички работи на Извршниот совет на Собра-
нието на СРМ, во рок од 30 дена од денот кога 
станот е вселив. 

Со Договорот се утврдува: 
— висината на надоместокот за користење на 

станот односно гаражата; 
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— висината на надоместокот и условите за ко-
ристење на мебелот и опремата; 

— плаќањето на комуналните давачки, (греење, 
вода, електрика и друго), 

— времетраењето на користењето на станот и 
— рокот во кој треба да се плаќаат надомес-

тоците за користење на станот и опремата. 

Член 7 
Станот за службени потреби може да биде на-

местен. делумно наместен или ненаместен. 
Опремувањето на становите, по правило, се вр-

ши само на гарсоњерите и еднособните станови. 
За опремување на друг вид станови одлучува 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
по предлог од барателот 

Под наместен стан се подразбира обезбедување 
на неопходната опрема за живеење и тоа: витрина 
— 1 ; двокрилен плакар со надградба (ако не е 
вграден во станот — 1; класичен кауч — 1; мала 
масичка (кл^б) — 1; работна маса со фиоки — 1; 
работен стол — 1; орманче за чевли — 1; закачал-
ка со огледало — 1; тепих — 1; тепих патека — 1; 
телефонски апарат — 1; работна ламба — 1; лус-
тер — 1; завеса по потреба; телевизор — црно-бел 
— 1; ТВ антена собна или кровна — 1; маса за 
телевизор — 1; електричен шпорет — 1; фрижидер 
— 1; кујнска маса или трпезариска маса — 1; кок-
лици или трпезариски столови — 4; правосмукалка 
— 1; машина за перење алишта — 1; висечки кујн-
ски елемент — 3, бојлер за кујна — 1; корнизи. 

Под делумно наместен стан се подразбира: дво-
крилен плакар — 1; класичен кауч — 1; работна 
маса — 1; работен стол — 1; тепих 3 x 2 — 1; теле-
фонски апарат — 1; работна ламба — 1; завеса,-
електричен шпорет — 1; фрижидер — 1; кујнска 
маса и столови по потреба. 

Во, ненаместени станови се поставуваат само те-
лефонски апарати. 

При опремувањето на становите, Управата за за-
еднички работи, во рамките на средствата што се 

/обезбедуваат за опремата од став 4, на овој член 
може да врши одделни промени во видот на опремата 
зависно од архитектонските решенија на станот и 
неговата површина. 

Член 8 
Еднаш наместените станови не можат да се до-

делуваат како ненаместени станови. 

Член 9 
Опремувањето на становите за службени потре-

би го врши Управата за заеднички работи според 
просечни цени на пазарот, при што се води сметка 
за рационално трошење на средствата. 

Член 10 
Опремата на становите за службени потреби се 

менува кога не може да се поправи или кога е 
амортизирана и неупотреблива. 

Член 11 
Становите за службени потреби се опремуваат 

и уредуваат (молерисуваат и бојадисуваат по потре-
ба секоја четврта година) на сметка на посебните 
средства издвоени во Управата за заеднички работи 
за таа намена и посебните средства што се обезбе-
дуваат од Републичкиот буџет. 

Член 12 
Управата за заеднички работи и поднесува го-

дишен извештај на Комисијата за станбени прашања 
за извршената набавка на опрема и за други извр-
шени работи и потрошени средства. 

Член 13 
При вселувањето во станот за службени потре-

би, доколку тој е опремен или делумно опремен, 
корисникот потпишува посебна признаница за ко-
ристење на опрема и записник за утврдување на 
нејзината состојба 

Корисникот на станот е должен да ја надомес-
1 ти штетата што ќе ја причини во станот за служ-

бени потреби или на неговата опрема. 

Член 14 
Тековното одржување на опремата во станот, 

како и станот, го врши корисникот на станот. 

III. УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА .НАДОМЕС-
ТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ,СТАН И ГАРАЖА 

Член 15 
Висината на надоместокот за користење на ста-

нови за службени потреби и гаража се утврдува на 
начин утврден со актите на Самоуправната интерес-
на заедница на становањето на град Скопје за ко-
ристење на општествените станови. 

Член 16 
Висината на надоместокот за користење на опре-

мата во становите за службени потреби се утврдува 
согласно со Законот за пресметување на аморти-
зацијата на основните средства во општествена соп-
ственост („Службен лист на СФРЈ“ бр. 70/84). 

Член 17 
Тековното одржување на становите за службени 

потреби и заедничките простории во зградите во кои 
постојат станови за службени потреби, а со кои 
управува Самоуправната интересна заедница на ста-
новањето, го врши Заедницата од средствата што 
ги издвојува и насочува за тие намени Управата за 
заеднички работи 

. IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

условите, начинот и критериумите за доделување ста-
нови и кредити за станбена изградба во лична 
сопственост на функционерите, раководните работ-
ници и на работниците во републичките органи и 
организации („Службен весник на СРМ“ бр. 21/85), 
во делот за службени станови. 

Член 19 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,„Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-2143/1 
9 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

3. 
Врз основа на член 84, став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“, 
бр. 43/81), а во врска со член 5 и 35 од Законот 
за Народната банка на. Македонија („Службен вес-
ник на СРМ“, бр. 36/77), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ 
ОД ДЕЛОТ ОД СРЕДСТВАТА НА ВИШОКОТ НА 

ПРИХОДИТЕ НАД РАСХОДИТЕ НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

1. Народната банка на Македонија :ќе одобри 
позајмица од делот на средствата на вишокот на 
приходите над расходите на Народната банка на 
Македонија и тоа на: 

— Дирекцијата за републички стоковни резерви, 
во вкупен износ од 1.265 мил. динари, од кои 135 мил. 
динари за набавка на пченица, 700 мил. динари за 
набавка на пченка и 430 мил. динари за покривање 
на курсните разлики,-
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— РО „Алкалоид" — Скопје, во износ од 200 
мил. динари, за обртни средства за набавка на су-
ровини; 

— РО „Црн бор“ — Прилеп, во износ од 300 
мил. динари, за обртни средства за набавка на ре-
проматеријали; 

— Ф-ка за заварени цевки и профили „ И Октом-
ври“ — Куманово,, во износ од 300 мил. динари, 
за подготвување производство за извоз,-

— Ф-ка за фрижидери ,„Раде Кончар“ — Битола, 
во износ од 200 хмил. динари, за подготвување про-
изводство за ИЗВОЗ; 

— Младинската Ф-ка — Ресен, во износ од 200 
мил. динари, за откуп на девизи за увоз на опрема; 

— „Нова Македонија“, во износ од 200 мил. 
динари за исплата на обврските до утврдување на 
интенцијата за компензација за првото тримесечје 
на 1987 година; 

— РО во изградба Охридско Езеро, во износ од 
250 мил. динари до оперативност на средствата по 
Законот за Охридското Езеро; 

— здружените издавачи на Македонија (Култура, 
Македонска книга, Мисла, Наша книга и Детска 
радост), во износ од 200 мил. динари за авансирање 
на дел од изданијата на образовната програма за 
1987 година,-

— РТВ, износ од 150 мил. динари за финанси-
рање на посебната програма,-

— Злетово — Саса 200 мил. динари за премос-
тување на дел од сов. кред. 

— Ф-ка за масло „Благој Ѓорев“ — Титов Велес, 
во износ од 300 мил, динари, за намирување на 
обврски за откупени количества маслодајни семиња; 

— Ф-ка за преработка на овошје „Царев Двор“ 
— Ресен во износ од 100 мил. динари, за намирува 
ње на обврските за откупени количества овошје 
(јаболка за преработка); 

— ЗИК ,„Тетово“ — Тетово, во износ од 100 
мил. 'динари, за кредитирање производство на зе-
ленчук; 

— ЗИК „Овче Поле“ — Свети Николе, во износ 
од 100 мил. динари, за кредитирање производство на 
зеленчук; 

— Ф-ка за преработка на зеленчук и овошје — 
Неготино, во износ од 50 мил. динари, за кредити-
рање производство на зеленчук,-

— Ф-ка за преработка на зеленчук и овошје — 
Струмица, во износ од 50 мил. динари, за кредити-
рање производство на зеленчук; 

— Ф-ка за преработка на зеленчук и овошје —. 
Гевгелија, во износ од 50 мил. динари, за кредитира-
ње производство на зеленчук,-

— ЗЗПК „Македонија“ - Скопје, во износ од 
300 мил. динари, за пополнување на капацитетите 
на свињарските фарми; 

— ХИВ „Велес“ — Титов Велес, во износ од 150 
мил. динари, за набавка на увозни суровини за 
производство на вештачко ѓубре,-

— Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје, во износ од 105.674.967 динари, за намирување 
на обврската на Републиката на име бескаматен 
заем на Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини. 

2. Народната банка на Македонија ќ е ги одобри 
средствата од точка 1, алинеја 1 до 20 преку соод-
ветна деловна банка, без камата, а таа банка може 
да пресметува камата по стапка од 2% годишно. 

3. Средствата од точка 1, алинеја 21 на оваа 
одлука ќ е се пренесат преку сметката 40100-784-58 
— Средства на Републиката за инвестиции во сто-
панството. 

4. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе и 
се вратат на Народната банка на Македонија до 
донесувањето на завршната сметка на Народната 
банка на Македонија за 1986 година, а најдоцна до 
15 април 1987 година. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето. 

Бр. 23-2234/1 
15 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

4. 
Врз основа на член 84̂  став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА АВАНС ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И 
НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД РЕПУБ-
ЛИКАТА ЗА СТОКОВНИ И НЕСТОКОВНИ ПЛАЌА-
ЊА ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука до донесувањето на Одлуката 

за распоредување на девизи за потребите на опште-
ствените дејности и на општествените организации 
од Републиката за 1987 година, за периодот од 1 
јануари до 31 март 1987 година се утврдува во износ 
од 2,7 милиони УСА долари што одговара на 25% 
од износот на девизите утврдени за овие намени за 
1986 година. 

Член 2 
Корисниците на девизни средства поднесуваат 

барање од Републичкиот комитет за економски од-
носи со странство кој издава согласност за откуп на 
девизни средства врз основа на претходно прибавено 
мислење од соодветната републичка самоуправна ин-
тересна заедница. 

Член 3 
Увозот и плаќањето што се врши во првото три-

месечје од 1987 година по пријави за заклучен дого-
вор за увоз на стоки и услуги прифатени до 31. 
12. 1986 година во Народната банка на Македонија 
ќе се остварува во рамките на износот утврден во 
член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Искористените средства односно право на увоз 

и плаќање по оваа Одлука ќе бидат вклучени во 
дефинитивното утврдување и распоредување на из-
носите по корисници што ќ е се врши со одлуката 
од членот 1 на оваа одлука. 

Член 5 
Евиденцијата за правото на увоз и плаќање по 

оваа одлука се врши преку Стопанска банка — Здру-
жена банка — Скопје. 

Член 6 
Републичкиот комитет за економски односи со 

странство ќ е се грижи за спроведување на оваа од-
лука. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,.Службен весник на СРМ“, 
а ќ е се применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 23-114/1 
15 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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5. 
Врз основа на член 20 од Законот за заемот за 

вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/86), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КООРДИНАЦМОНЕН ОДБОР ЗА 
СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ЗАЕМОТ ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ 

Член 1 
Заради координирање на организирањето на ра-

ботите и заради перманентно следење на реализаци-
јата на заемот за вработување и на Програмата за 
остварување на заемот за вработување, се образува 
Координационен одбор од 13 члена од кои претсе-
дателот и 3 члена именува Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ, а по еден член делегираат: 

— Собранието на СР Македонија; 
— Републичката конференција на ССРНМ; 
— Централниот комитет на СКМ; 
— Советот на ССМ; 
— Републичката конференција на ССММ; 
— Републичкиот одбор на СЗБ ; 
— Стопанската комора на Македонија; 
— Републичката самоуправна интересна заедни-

ца за вработување; 
— Стопанска банка — Здружена банка — Скопје. 

Член 2 
За текот на работата и за реализација на заемот, 

Координациониот одбор повремено го информира 
Извршниот совет. 

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

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

Бр. 23-2219/1 
30 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

6. 
Врз основа на член 326 став 3 од Законот за 

општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“ 
бр. 26/84), републичкиот секретар за народна одбрана 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА 
ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ 

НАДЗОР ВО ОБЛАСТА НА ОПШТОНАРОДНАТА 
ОДБРАНА 

Член 1 
Во образецот на легитимацијата на инспекторот 

во областа на општонародната одбрана („Службен 
весник на СРМ“, бр. 14/85) на предната страна на 
крајот после зборовите „работник на “ 
се додава нов став кој гласи: „во дејноста ". 

Член 2 
Текстот на задната страна на образецот на ле-

гитимацијата на инспекторот на општонародната од-
брана се менува и гласи: „Овластен е во рамките 
на правата и должностите определени со закон и 
другите прописи да врши работи на инспекција во 
областа на општонародната одбрана“. 

Член з 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Дел. бр. 09-860/3 
26 декември 1986 година 

Скопје 
Републички секретар 
за народна одбрана, 

полковник 
Зоран Костовски, с. р. 

7. 
Врз основа на1 член 104, став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, 
бр. 45/77, 9/78, 43/78, 38/81, 50/82, 38/83 и 3/85), ре-
публичкиот секретар за финансии, во согласност со 
претседателот на Републичкиот комитет за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВА 
ЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД 

ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

1. Факторот за утврдување на вистинскиот при-
ход од земјоделска дејност, во смисла на член 104, 
став 2 од Законот за даноците на граѓаните за 1986 
година, изнесува 5,1. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 14-3427 
6 јануари 1987 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
м-р Методија Тошевски, с. р. 

8. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Македо-
нија и за правното дејство на неговите одлуки, на 
седницата одржана на 26 ноември 1986 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за внатрешна ор-
ганизација и систематизација на работите и работ-
ните задачи, донесен од работниците во Основната 
организација на здружениот труд „Кристалогравер-
ница" во Кичево, во состав на Работната организа-
ција за производство на стакло и стаклени1 влакна 
„ С т а к л а р н и к " — Скопје со референдум на 25 ок-
томври 1984 година, во делот во- кој е утврден фик-
сен број бодови за распределба на личните доходи. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 122/86 од 1 октомври 1986 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тот означен во точката 1 на оваа одлука. Постап-
ката е поведена затоа што се постави прашањето за 
согласноста на оспорениот дел од Правилникот со 
член 23 од Уставот на СР Македонија и за неговата 
спротивност со член 127 од Законот за здружениот 
труд. 

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
Правилник, покрај тоа што ја уредува внатрешната 
организација и систематизација на работите и ра-
ботните задачи, делумно ја уредува и распредел-
бата на средствата за лични доходи. Исто така, 
Судот утврди дека тој Правилник е единствен акт за 
распределба на средствата за лични доходи во Ос-
новната организација и дека во него нема анали-
тичка процена на работите и работните задачи спо-
ред обемот, сложеноста, одговорноста и други ус-
лови за вреднување на трудот. Воедно, Судот утврди 
дека мерилата (бодовите) по работи и работни за-
дачи се определени во фиксен износ, според осно-
вите предвидени во Спогодбата за заедничките ос-
нови и мерила за распоредување на доходот и за 
распределбата на средствата за лични доходи, до-
несена на ниво на Работната организација „Стаклар-
ница" — Скопје, затоа што работниците во Основ-
ната организација со свој самоуправен општ акт не 
определиле основи за распределба на средствата за 
лични доходи. 
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Разгледувајќи ја означената Самоуправна спо-
годба, Судот утврди дека таа е донесена со рефе-
рендум од работниците во основните организации 
на здружениот труд и Работната заедница на 19 
декември 1979 година и дека со неа се утврдени 
заеднички основи и мерила за распоредување на 
доходот и за распределба на средствата за лични 
доходи на ниво на Работната организација. Така, во 
член 32 се утврдени следните основи за вреднување 
на работите и работните задачи.- обем, сложеност и 
тежина, одговорност, напори и услови за работа. Во 
член 35 пак, по тие основи се утврдени мерила (бо-
дови) во износ од 2.750-13.750 бода. Во оспорениот 
Правилник за систематизација на работите и работ-
ните задачи, пак, мерилата се определени на износ 
од 410—1700 бода. 

Понатаму, Судот утврди дека во член 150 од Спо-
годбата за заедничките основи и мерила е предви-
дено нејзините потписници, во рок од 30 дена да 
донесат самоуправни општи акти за основите и ме-
рилата за распоредување на чистиот доход и за рас-
пределба на средствата за лични доходи, во соглас-
ност со таа Спогодба. 

Од изнесеното произлегува дека во означената 
Основна организација нема самоуправен општ акт 
за распределба на средствата за лични доходи, кој 
работниците биле должни да го донесат во смисла 
на член 115 став 2 и член 128 од Законот за здру-
жениот труд и согласно член 150 од Самоуправната 
спогодба. Притоа, означената Самоуправна спогод-
ба нема разработен систем на мерила за утврдување 
на личните доходи на работниците, па и поради тоа 
таа директно не е применлива. Во Правилникот за 
систематизација на работите и работните задачи, пак, 
бодовите се определени во паушален износ независ-
но од означената Спогодба. 

5. Во член 23 став 1 од Уставот на СР Македо-
нија, е предвидено за работниците во основната 
организација на здружениот труд да ги утврдуваат 
основите и мерилата за распределба на средствата 
за лични доходи. Според став 2 на истиот член, ра-
ботниците во основната организација на здружениот 
труд, со работниците во другите основни организа-
ции на здружениот труд, утврдуваат заеднички ос-
нови и мерила за распоредување на доходот и за 
распределба на средствата за лични доходи. 

Според член 115, став 1 од Законот за здруже-
ниот труд, работниците во основната организација 
донесуваат самоуправен општ акт со кој се утврду-
ваат основите и мерилата за распоредување на чис-
тиот доход на основната организација. Овој само-
управен општ акт, според став 2 на означениот член, 
се донесува во согласност со самоуправната спогод-
ба за заедничките основи и мерила што работни-
ците во основната организација ја склучиле со ра-
ботниците во другите основни организации во состав 
на истата работна организација. 

Според член 127 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација се должни да 
утврдат основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи во постапка предвидена во 
член 463 од тој Закон Според член 128, пак, од 
истиот Закон, самоуправниот општ акт, со кој се 
утврдуваат основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи, се донесува во соглас-
ност со самоуправната спогодба за заедничките ос-
нови и мерила што работниците во основната орга-
низација ја склучиле со работниците во другите ос-
новни организации во состав на иста работна орга-
низација. 

Од изнесените уставни и законски одредби про-
излегува дека работниците во основната организаци-
ја се должни, со свој самоуправен општ акт, да 
утврдат основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи и дека тој самоуправен 
општ акт треба да биде во согласност со самоуправ-
ната спогодба за заедничките основи и мерила утвр-
дени на ниво на работна организација. 

Со оглед на тоа што работниците во Основната 
организација на здружениот труд „Кристалогравер-
ница" во Кичево не утврдиле основи за распределба 

на средствата за лични доходи и што во Правил-
никот за систематизација на работите и работните 
задачи по работи и работни задачи утврдиле мерила 
(бодови) во фиксен износ, Судот утврди дека тој 
Правилник, во означениот негов дел, не е во со-
гласност со член 23 од Уставот на СР Македонија и 
дека е ве спротивност со член 127 од Законот за 
здружениот труд. 

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

У. бр. 122/85 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 

9. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за 
основите на постапката пред Уставниот суд на Ма-
кедонија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 26 ноември 1986 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член 29 алинеја 2 од Правилникот за струч-

но оспособување и усовршување на работниците во 
Основната организација на здружен труд „Стомато-
лошка служба“ при Медицинскиот центар во Кава-
дарци, донесен од Работничкиот совет на Основната 
организација на 7 февруари 1984 година,-

б) Одлуката бр. 02-329/3. донесена од Работнич-
киот совет на означената Основна организација на 
7 ма ј 1986 година; и 

в) член 1 алинеја 4 од Одлуката бр. 02-434/3 
за измени и дополнувања на Правилникот за струч-
но оспособување и усовршување на работниците во 
означената Основна организација, донесена од Ра-
ботничкиот совет на Основната организација, на 12 
јуни 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ“ и во означената Основна организаци-
ја, на начин предвиден за објавување на самоуп-
равните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решенија 
У. бр. 159,/86 од 10 јули и од 30 октомври 1986 го-
дина ,поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на означените акти затоа што основано 
се постави прашањето за нивната согласност со Ус-
тавот и законот. 

4. На седницата Судот утврди дека Работничкиот 
совет на Основната организација донел Одлука бр. 
02-329/3 од 7 мај 1986 година, со која ,„се пониш-
тува — укинува“ Одлуката бр. 03-110/3 за измена 
и дополнување на Правилникот за стручно оспосо-
бување и усовршување на работниците во Основната 
организација, донесена од Работничкиот совет на 
5 февруари 1985 година. Понатаму, Судот утврди 
дека поништената Одлука бр. 03-110/3 од 5 февруа-
ри 1986 година е донесена од Работничкиот совет 
за усогласување на Правилникот за стручно оспосо-
бување и усовршување, за чиј член 29 алинеја 2 
била поведена постапка за оценување уставноста и 
законитоста пред овој Суд со решение У. бр. 255/84 
од 28 ноември 1984 година. Во текот на постапката 
Работничкиот совет на Основната организација, со 
Одлука бр. 03-11Q/3 од 5 февруари 1985 година, 
оспорената одредба од Правилникот ја усогласил, 
па Уставниот суд со решение У. бр. 255/84 од 13 
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февруари 1985 година, ја запрел постапката. Од из-
несеното произлегува дека со поништувањето на 
Одлуката бр. 03-110/3 од 5 февруари 1985 година, 
повторно влегуваат во сила одредбите на Правил-
никот за стручно оспособување PI усовршување. 

Со оглед на тоа што Одлуката бр. 02-329/3 од 
7 мај 1986 година има карактер на акт со кој пов-
торно се воведува во сила одредбата на член 29 
алинеја 2 од означениот Правилник, Судот утврди 
дека таа не е во согласност со Уставот и законот, 
како и оспорениот член 29 алинеја 2 од Правилни-
кот. 

Имено, Судот утврди дека во член 29 од Пра-
вилникот се определени основи за избор на канди-
дат за специјализација, во оспорената алинеја 2 на 
овој член е предвидено дека времето поминато во 
ЈНА после вработувањето не се смета како непре-
кинат работен стаж, но за конкурирање за специја-
лизација се вреднува со ист број бодови како и се-
која друга полна година работен стаж. 

Согласно член 61 од Законот за работните од-
носи, работниците во основната организација со са-
моуправниот општ акт, покрај другото, ги утврду-
ваат условите за стручно оспособување и усовршува-
ње на работниците. 

Според тоа, работниците утврдувајќи г^ усло-
вите, правата и обврските и начинот на стручно 
оспособување можат да предвидат дека времето по-
минато на отслужување на воениот рок на лекарот 
— стоматолог ќе му се додаде кон работниот стаж 
при конкурирање за специјализација. Меѓутоа, Су-
дот смета дека при признавањето, односно утврду-
вањето на овој стаж, треба да се поаѓа од тоа дали 
кандидатот во ова време работел како лекар — сто-
матолог, односно дали работел на струката. Со оглед 
на тоа што оспорениот Правилник не содржи од-
редба во наведената смисла, Судот утврди дека член 
29 алинеја 2 од означениот Правилник не е во со-
гласност со означениот Закон. 

5. На седницата, Судот Исто така утврди дека 
член 26 од оспорениот Правилник ги утврдува усло-
вите што кандидатите треба да ги исполнат за 
избор за утврдување предлог за специјализација, ме-
ѓу кои, во алинеја 4 е определено кандидатите да 
бидат државјани на СФРЈ. Член 1 став 4 од Одлу-
ката бр. 02-434/3 за измени и дополнувања на Пра-
вилникот утврдува дека текстот на член 26 алинеја 
4 од основниот Правилник се менува и гласи: „да 
се постојани жители на град Кавадарци од денот 
на вработувањето во Основната организација на здру-
жениот труд „Стоматолошка служба“ — Кавадарци 
и да се државјани на СФРЈ“. 

Согласно уставното начело на еднаквост, на лу-
ѓето им се гарантира еднаквоста во правата, долж-
ностите и одговорностите во согласност со уставнос-
та и законитоста, а согласно член 210 од Уставот 
на СР Македонија, под еднакви услови и достапнос-
та на секое работно место и функција во општес-
твото. Со оглед на тоа што со оспорената одредба од 
означената Одлука, како еден од елементарните ус-
лови за избор на кандидат за утврдување на пред-
лог за специјализација се предвидува и живеењето 
од денот на вработувањето во местото на работе-
њето, Судот на седницата утврди дека тоа претста-
вува неосновано привилегирање на вработените кои 
живеат во местото на вработувањето, односно дека 
не е во согласност со наведените уставни одредби. 

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

У. бр. 159/86 
26 ноември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р, 

10. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 де-
кември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 11 под I I I од Правилни-
кот за давање на станови на користење и давање 
на заеми за изградба и издавање на станови, доне-
сен од работниците во Работната заедница — За-
еднички служби во состав на Конфекционата фаб-
рика и трговска мрежа „Прогрес“ во Скопје, со ре-
ферендум одржан на 5 јануари 1985 година. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во ,„Службен весник 
на СРМ“ и во означената Работна заедница на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Судот, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на член 11 под 
I I I од Правилникот означен во точката 1 од оваа 
одлука. Според наводите од предлогот означениот 
член од Правилникот не е во согласност со уставно-
то начело на еднаквост, затоа што предвидува раз-
лично вреднување на работниот стаж на работникот 
во зависност од тоа каце го остварил дали во орга-
низацијата или надвор од неа. 

4. На седницата Судот утврди де“ка во член 11 
под I I I како еден од основите за утврдување редот 
на првенство за добивање на користење стан во оп-
штествена сопственост е предвиден и основот рабо-
тен стаж. Притоа, за секоја година работен стаж 
надвор од организацијата се добиваат 4 бода, а за 
секоја година работен стаж во организацијата 5 бода. 

5. Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд, правото на работа со општествени сред-
ства што го стекнува секој работник во здружениот 
труд е основ за остварување на неговите права, 
обврски и одговорности во здружениот труд. Рабо-
тејќи во здружениот труд со општествени средства, 
работникот создава доход кој има општествен карак-
тер. Работејќи, пак, и создавајќи доход со општестве-
ни средства, работникот стекнува и работен стаж, 
кој исто така има општествен карактер, без оглед 
дали е стекнат во една или повеќе организации. 

Согласно начелото на еднаквост, утврдено во Од-
дел I I став 3 алинеја 9 од Основните начела на Ус-
тавот на СР Македонија, неприкосновената положба 
и улога на човекот, ја сочинуваат покрај другото и 
еднаквоста на правата, должностите и одговорнос-
тите на луѓето во согласност со уставноста и закони-
тоста. 

Судот смета дека различното вреднување на 
работниот стаж стекнат во и вон организацијата, 
претставува неоправдано привилегирање на оние ра-
ботници кои работниот стаж го стекнале во орга-
низацијата. 

Со оглед на тоа што во конкретниот случај во 
член 11 под I I I од Правилникот е извршено различ-
но вреднување на работниот стаж во и вон органи-
зацијата, Судот утврди дека тој не е во согласност 
со означеното уставно начело на еднаквост. 

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

У. бр. 236/86 
5 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Димче Козаров, с. р. 
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И. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 17 декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за воведување на ва-
ријабилен дел за извршување на работни задачи, 
донесена од Работничкиот совет на Основната орга-
низација на здружениот труд „Тешка конфекција“ 
— Скопје, во состав на Конфекциската фабрика и 
трговска мрежа „Прогрес“ — Скопје, на 6 март 
1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,„Службен весник 
на СРМ“ и во означената Основна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

3. Судот на седницата утврди дека оспорената 
Одлука е донесена од Работничкиот совет на озна-
чената Основна организација на 6 март 1986 година 
и дека со неа се утврдува редовното и потполното 
извршување на работните задачи како основ по кој 
се зголемува бројот на бодовите за одреден износ 
како и условите што работникот треба да ги исполни 
за наградување по овој основ. 

4. Судот на седницата утврди дека не е несоглас-
ие со Уставот и не е спротивно на Законот предви-
дувањето на редовното и потполното извршување 
на работните задачи како основ за распределба на 
средствата за лични доходи. Меѓутоа, согласно член 

463 став 1 од Законот за здружениот труд, работни-
ците во основната организација со референдум од-
лучуваат за основите и мерилата за распределба на 
средствата - за лични доходи и за заедничка потро-
шувачка на работниците. 

Со оглед на тоа дека оспорената Одлука не е 
донесена од работниците со референдум туку е до-
несена од Работничкиот совет на Основната орга-
низација, Судот утврди дека таа е во спротивност 
со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 146/86 
17 декември 1986 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Димче Козаров, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за заемот за 
вработување, објавен во „Службен весник на СРМ“ 
бр. 46/86, се поткраднала грешка, поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
на Законот за заемот за вработување 

Во член 5 зборовите „работниците што примаат 
загарантиран личен доход според Законот за работ-
ните односи“, треба да се бришат. 

Б р . 13-230 
27 јануари 1987 година 

Скопје 
О д Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

1. 

Врз основа на член 44 став 2 од Општествениот 
договор за заедничките основи и мерила за самоуп-
равно уредување на односите во стекнувањето и рас-
поредувањето на доходот и чистиот доход и рас-
пределбата на средствата за лични доходи во СР 
Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 28/85), 
Координациониот одбор за следење на спроведува-
њето на Општествениот договор, во соработка со 
Службата на општественото книговодство на СР Ма-
кедонија, донесува 

М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 
ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
ЧИСТИОТ ДОХОД, ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧ-

НАТА СЛОЖЕНОСТ НА ТРУДОТ И ЗА ДРУГИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Со оваа методологија се обезбедува еднооб-
разност во следењето на примената на Општествени-
от договор и на самоуправните спогодби за распо-
редување на доходот и чистиот доход и распредел-
бата на средствата за лични доходи на групациите, 
гранките и дејностите. 

2. Следењето на примената на Договорот и спо-
годбите се врши преку образецот ППМ (Пресметка 
за примена на мерилата за распоредување на чистиот 
доход) кој е составен дел на оваа Методологија. 

3. Пополнет образецот ППМ основните организа-
ции и работните заедници го доставуваат до над-
лежната Служба на општественото книговодство во 
роковите пропишани за поднесување на периодич-
ни пресметки за период јануари-јуни и јануари-сеп-
тември и на завршната сметка во 2 примероци од 

кои еден примерок СОК во СРМ — Централа во 
Скопје доставува до надлежните органи на група-
циите. 

4. Корисници што појавуваат непокриена загуба 
по завршната сметка односно негативен финансиски 
резултат по периодична пресметка, доколку испла-
туваат личен доход според посебни прописи (Закон 
за санација и престанок на ОЗТ, Закон за висината 
на средствата за загарантиран личен доход на ра-
ботниците во ОЗТ), ги пополнуваат само податоци-
те од ред. број 1, 6, 8, 13 и од ред. бр. 30 до ред. 
бр. 50. 

5. Службата на општественото книговодство во 
СР Македонија — Централа во Скопје, образецот 
ППМ ќе го прилагоди за механографска обработка 
на податоците. 

6. Во колона 3 на образецот ППМ по завршната 
сметка за 1986 година се пополнуваат само редните 
броеви: 1, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 21 И 213, 22Ж И 223, 
23б и 23в, 24, 25, 27 и од ред. број 30 до ред. број 38. 

7. Оваа методологија влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ“, а ќ е се применува почнувајќи со завршната 
сметка за 1986 година. 

8. Со влегувањето во сила на оваа методологија, 
престанува да важи Упатството за следење на при-
мената на Самоуправните спогодби за распоредува-
ње на доходот и чистиот доход и распределбата на 
средствата за лични доходи („Службен весник на 
СРМ“ бр. 15/81). 

Б р . 1302-81/1 
20 јануари 1987 година 

Скопје 

Координационен одбор 
Претседавач, 

Софија Тодорова, с. р. 
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П Р Е С М Е Т К А 

за примена на мерилата за распоредување на чистиот 
доход за период од 1. I. до 1 9 — -

година 

Сите парични податоци се внесуваат 
во овој образец во динари со пари 

Ознака И з н о с 
Ред. 
број Е л е м е н т и 

за АОП во претходна 
година 

во тековна 
година 

прв слог втор слог трет слог 
1 2 А 3 4 

I. Утврдување на дел од доходот стекнат под 
исклучителни погодности 

1. Остварен доход (р. бр. 132 од Б У1) 
la . Корегиран доход (р. бр. 1 минус збирот на р. 

бр. од 93 до 103 од Б У) 
2. Бруто личен доход по работник во стопанството 

на СРМ2) 
3. Коефициент на сложеност на трудот во ОЗТ (р. 

бр. 50 кол. 4)3) 
4. Просечен коефициент на сложеност на трудот 

во стопанството на Републиката3) 
5. Коефициент на услови на работа3) 
6. Просечен број на вработени (р. бр. 56 од ПП)4) 
7. Акумулација зголемена со „договорни“ обврски 

во однос со просечно користени деловни сред-
ства во стопанството на Републиката (коефи-
циент)3) 

8. Просечно користени деловни средства (р. бр. 3 
од ПП) 

9. Споредбен доход 
р. бр. 3 

i(p. бр. 2 х х р. бр. 5 х 
р. бр. 4 

р. бр. 6) 
Н- i(p. бр. 7 х р. бр. 8) ± р. бр. 119 од Б. У 4-
р. бр. 120 од Б У 

10. Доход по исклучителни погодности 
(р. бр. 1а минус р. бр. 9 х 1,5) 

11. Дел од чистиот доход што е резултат од исклу-
чителни погодности, (збир на р. бр. 123, р. бр. 
124 и р. бр. 127 од Б У) 

12. Контролен збир од р .бр. 1 до р. бр. 11 
II. Распоредување на чистиот доход 

13. Остварен чист доход (р. бр. 136 од Б У) 
14. Стапка на акумулација5) 
15. Дел за бруто личен доход 

р. бр. 3 
(р. бр. 2 х х 

р. бр. 4 
р. бр. 5 х р. бр. 6) 

16. Дел за акумулација 
р. бр. 8 х р. бр. 14 

( ) 
100 

17. Дел за заедничка потрошувачка за други потре-
би (р. бр. 120 од Б У) 

ђ „Деловен резултат во текот на годината — 
Биланс на успехот“. 

2) Односно бруто личен доход во РО, СОЗТ (спо-
ред точка 3 од Појаснувањето). 

3) Се искажува во четири децимали во неиссенче-
ниот дел од колона 3 и 4. 

4) „Посебни податоци кон деловниот резултат во 
текот на годината — Биланс на успехот“. 

5) Се искажува во два децимала во неиссенчениот 
дел од колона з и 4. 

ООЗТ Образец ППМ 
ОЗТ 
РЗ односно други КОС 
Место 
Групација (назив) 
Групација ѓшисђоа) 
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2 А 3 А 
18. Остварен чист доход намален за заедничка по-

трошувачка и доход под исклучителни погоднос-
ти (р. бр. 13 минус збир на р. бр. 17, р. бр. 
10 односно р. бр. 11 и р. бр. 119 од Б У)6 

19. Позитивна разлика (р. бр. 18 минус збир на р. бр. 
15 и р. бр. 16) ^ 21е 

20. Негативна разлика (збир на р. бр. 15 и р. бр. 
16 минус р. бр. 18) ^ 22е 

21. Распоредување на чист доход со позитивна раз-
лика 

а) пондерирани бруто лични доходи 
(р. бр. 15 х 1) 

б) пондерирана акумулација 
(р. бр. 16 х 1,5) 

в) чист доход 
(21а 4- 216) 

г) коефициент за распоредување 
(р. бр. 19 : р. бр. 21в) 

д) дел за бруто лични доходи 
(р. бр. 21а х 21г) 

ѓ) дел за акумулација 
(р. бр. 216 х 21г) 

е) вкупно распоредена позитивна разлика 
(21д и 21ѓ) 

ж) бруто личен доход според мерилата 
(р. бр. 15 -f р. бр. 21д) 

з) акумулација според мерилата 
(р. бр. 16 4- р. бр. 21ѓ) 

22. Распоредување на чистиот доход со негативна 
разлика 

а) пондерирани бруто лични доходи 
(р. бр. 15 х 1) 

б) пондерирана акумулација 
;(р. бр. 16 х 3) 

в) пондериран чист доход 
(22а 4- 226) 

г) коефициент за распоредување 
(р. бр. 20 : Р. бр. 22в) 

д) дел за бруто лични доходи ' 
(р. бр. 22а х р. бр. 22 г) 

ѓ) дел за акумулација 
(р. бр . 22б X р. бр. 22 г) 

е) вкупно распоредена негативна разлика 
(р. бр. 22д 4- р. бр. 22ѓ) 

ж) бруто личен доход според мерилата 
(р. бр. 15 — р. бр. 22д) 

з) акумулација според мерилата 
'(р. бр. 16 — р. бр. 22Ѓ) 

и) дел од каматата на обртни и основни сред-
ства р. бр. 32 од БУ и р. бр. НО од БУ) што 
имаат третман на акумулација. Овој износ не 
може да биде поголем од р. бр. 22з намален 
за задолжителното издвојување во резервниот 
фонд. 

ј) чиста акумулација 
i(p. бр. 22з — р. бр. 22и) 

23. Распоредување на чист доход во општествените 
дејности остварен со непосредна слободна раз-
мена на трудот 

а) позитивна разлика (р. бр. 13 минус збирот на 
р. бр. 15, 17 и р. бр. 119 БУ) 

б) дел за бруто лични доходи 
(р. бр. 15 4- р. бр. 23а х 0,87 односно соодве-
тен коефициент) 

в) дел за акумулација (р. бр. 23а х 0,13, односно 
соодветен коефициент) 

24. Дел од чистиот доход за лични доходи 
(р. бр. 118 БУ) 

25. Повеќе распоредени средства за лични доходи 
(р. бр. 24 минус р. бр. 21ж или р. бр. 22ж или 
23б или р. бр. 15 за РЗ) 
6) Се зема поголемиот износ од редните броеви 

10 и 11. 
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1 2 А 3 4 

26. Помалку распоредени средства за лични доходи 
(р. бр. 21ж или р. бр. 22ж или 23б или р. бр. 
15 за РЗ минус р. бр. 24) 

27. Распореден дел од чистиот доход за акумулација 
(р. бр. 121 + р. бр. 122 + р. бр. 125 + р. бр. 
126+ р. бр. 128 + р. бр. 129 ОД БУ) 

28. Помалку распоредено средства за акумулација 
(р. бр. 213 ИЛИ 22 ј или 23в минус р. бр. 27) 

29. Повеќе распоредено средства за акумулација (р. 
бр. 27 минус р. бр. 213 ИЛИ 22ј ИЛИ 23в) 

III. Други податоци 

30. Пресметани чисти лични доходи (ознака за АОП 
' 160 од ПП) (а ± б 4- в) 

а) пресметани чисти лични доходи по основ на 
тековен труд 

б) пресметани чисти лични доходи по основ на 
минат труд 

в) пресметани надоместоци на лични доходи 

31. Надомест за топол оброк 
32; Надомест за превоз од и до работа 
33. Потрошени средства за заедничка потрошувачка 

за други потреби 
(р. бр. 42 од ПП) 

34. Надомест за регрес за годишен одмор 
(р. бр. 44 од ПП) 

35. Највисок просечен месечен чист личен доход 
36. Најнизок просечен месечен чист личен доход 
37. Утврдена загуба во пресметковниот период (р. 
бр. 149 од БУ) 
38. Контролен збир од р. бр. 31 до р. бр. 37 

IV. Утврдување на просечниот коефициент на 
сложеност на трудот 

Ред. 
број Е л е м е н т и Ознаки 

за АОП 
Број на 

вработени 
Коефициент 
на сложеност 

Број на вработени 
корегиран со 
коефициент на 
сложеност 

1 2 А 3 4 5 

39. Неквалификувани 1,00 

40. Полуквалификувани 1,20 

41. Квалификувани 1,70 

42. Висококвалификувани 2,30 

43. Ниже 1,20 

44. Средно 1,70 

45. Више 2,30 

46. Високо 3,00 

47. М-р 3,80 

48. Д-Р 4,00 

49. Вкупно од р. бр. 39 ДО р. бр. 48 

50. Просечен коефициент на сложеност 
(р. бр. 49 КОЛ. 5 : КОЛ. 3) %%% 
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П О Ј А С Н У В А Њ Е 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЕЛЕМЕН-
ТИТЕ ОД ПРЕСМЕТКАТА ЗА ПРИМЕНА НА МЕРИ-
ЛАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЧИСТИОТ ДОХОД 

(ОБРАЗЕЦ ППМ) 

1. На реден бр. 1 се внесува остварениот доход 
искажан на реден бр. 132 од Деловниот резултат во 
текот на годината — Билансот на успехот (во ната-
мошниот текст БУ). 

2. На реден број 1а се искажува корегираниот 
доход кој се добива кога податокот од реден број 
1 на овој образец односно од реден број 132 од 
Б. У се намали за збирот на редните броеви од 93 
до 103 на Б. У. 

3. На реден број 2 се внесува бруто личниот до-
ход по работник објавен од страна на Координацио-
ниот одбор. Објавениот годишен износ на бруто ли-
чен доход се сведува на соодветниот пресметковен 
период (за прво полугодие 509/о, за деветте месеци 
^ / о ) . Корисниците што ги применуваат показате-
лите за сродна дејност на ниво на Југославија, на 
реден број 2 и на реден број 7 ги искажуваат пока-
зателите објавени од страна на Сојузниот Координа-
циони одбор (бруто личен доход и стапка на аку-
мулација). 

За работната заедница за која е предвидено во 
самоуправната спогодба мерилото бруто личен доход 
во работна односно сложена ОЗТ. наместо бруто ли-
чен доход по работник во стопанството на СРМ се 
искажува просечен бруто личен доход по работник 
за соодветниот пресметковен период на работната 
односно сложената организација на здружениот труд, 
утврден во рамките на мерилата што важат за ООЗТ 
за кои РЗ врши услуги. 

4. На реден број 3 се искажува коефициентот на 
сложеноста на трудот во ООЗТ и РЗ кој се добива 
од реден број 50 колона 4 и истиот се искажува 
во 4 децимали во неиссенчениот дел на колона 3 
и 4. 

5. На реден број 4 просечен коефициент на сло-
женост на трудот во стопанството на Републиката 
се внесува податок објавен од страна на Координа-
циониот одбор (на пример 1,6200). За работната за-
едница која користи мерило на просечен бруто ли-
чен доход на ниво на работна односно сложена ОЗТ, 
се утврдува просечен коефициент на сложеност на 
трудот на сите ООЗТ во работната, односно на сите 
работни во сложената ОЗТ за кои РЗ врши услуги. 
Истиот се искажува во четири децимали во неиссен-
чениот дел од колона 3 и 4. 

6. На реден број 5 се искажува коефициентот 
на услови на работа, според категоријата на деј-
носта во која припаѓа ООЗТ, објавен од страна на 
Координациониот одбор. Податокот се искажува во 
четири децимали во неиссенчениот дел од колона 
3 и 4. 

7. На реден број 6 се внесува податокот просечен 
број на вработени искажан на реден број 56 од 
Посебните податоци кон деловниот резултат во те-
кот на годината — Биланс на успехот .(во натамош-
ниот текст ПП). 

8. На реден број 7 се внесува коефициентот на 
акумулација зголемена со „договорни“ обврски во 
однос со просечно користени деловни средства во 
стопанството на Републиката објавен од страна на 
Координаииониот одбор. Податокот се искажува РО 
четири децимали во неиссенчениот дел од колона 
3 и 4. 

9. На реден број 8 се внесуваат просечно корис-
тените деловни средства искажани на реден број 3 
од ПП. 

10. На реден број 9 — Споредбен доход се вне-
сува податокот добиен со примена на формулата. 

11. На реден број 10 се искажува доходот во 
исклучителни погодности кој се утврдува на начин 
што од корегираниот доход (ред. бр. 1а од образе-
цот ППМ) се одземе споредбениот доход претходно 

зголемен за 50%, (реден број 9 помножен со 1,5). 
12. На реден број 11 се искажува дел од чистиот 

доход што е резултат од исклучителни погодности 
кој претставува збир од редните броеви 123, 124 и 
127 од БУ. 

13. Реден број 12 претставува контролен збир на 
сите редни броеви од 1 до 11. Притоа на редните 
броеви з, 4. 5 и 7 (коефициенти) иссенчениот дел 
од колона 3 и 4 се смета како нули (четири нули). 

14. На реден број 13 се внесува остварен чист 
доход искажан на реден број 136 од БУ. 

15. На реден број 14 се искажува просечната 
стапка на акумулацијата на стопанството односно на 
сродната дејност што ја објавува Координациониот 
одбор. Стапката на акумулација соодветно се коре-
гира кај ОЗТ од сезонски карактер согласно спогод-
бите на групациите. 

Според Одлуката за утврдување на акумулација-
та и на просечно користените средства на ОЗТ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/86) каматата на 
основни и обртни средства може да има третман 
на акумулација само до висината на просечната 
стапка на акумулација утврдена од Координациониот 
одбор. Притоа до висината на објавената стапка (на 
пример 2,бО0/о) во акумулација покрај законски утвр-
деното издвојување во резервниот фонд може да се 
сметаат каматите на кредитите за основни и обртни 
средства. Корисниците што имаат позитивна раз-
лика во чистиот доход и остваруваат зголемен бруто 
личен доход како и акумулација поголема од таа 
според објавената стапка (ред. бр. 14), не можат ка-
матите да ги сметаат како акумулација. 

16. На реден број 15 дел за бруто личен доход 
се внесува податокот добиен со примена на форму-
лата. За ООЗТ и РЗ, кои според самоуправната спо-
годба- немаат обврска за издвојување дел во акуму-
лација, износот од овој реден број претставува един-
ствено мерило за распоредување на чистиот доход 
(средства за лични доходи). Доколку остварените 
средства за лични доходи на корисникот се пома-
ли од износот утврден со примена на формулата 
од овој реден број во колона 4 се внесува износот 
на остварените средства. За работните заедници во 
работни односно сложени ОЗТ кои согласно самоуп-
равните спогодби применуваат мерила на просечен 
бруто личен доход во работна односно сложена ОЗТ, 
во елементите од формулата реден број 2 и реден 
број 4 се земаат соодветните просечни големини на 
работната односно сложената ОЗТ, според објаснува-
ња дадени за реден број 2 и реден број 4 од обра-
зецот ППМ. 

17. На реден број 16 се искажува податокот до-
биен со примена на формулата. 

18. На реден број 17 се внесува дел за заедничка 
потрошувачка за други потреби искажан на реден 
број 120 од БУ. 

19. На реден број 18 се искажува остварениот 
чист доход намален за заедничка потрошувачка и 
доход под исклучителни погодности кој се добива 
кога редниот број 13 се намали за збирот од ред-
ните броеви 17, 10, односно 11 од образецот ППМ 
и реден број 119 од БУ. За доходот во исклучителни 
погодности (ред. број 10 и ред, број 11) се зема 
поголемиот износ. 

20. На реден број 19 се искажува позитивната 
разлика која се добива кога износот на реден број 
18 се намали за збирот од редните броеви 15 и 16. 
Добиената разлика треба да е еднаква на податокот 
искажан на реден број 21е. 

21. На реден број 20 се искажува негативната 
разлика која се добива кога збирот на реден број 
15 и реден број 16 се намали за реден број 18. 
Добиената разлика треба да е еднаква на податокот 
искажан на реден број 22е. 

22. При пополнувањето на податоците на редни-
те броеви 21, 22 и 23 од образецот ППМ корисни-
кот може да искаже податоци само на еден од 
наведените броеви, што треба да се има предвид 
при пополнување на податоците за реден број 25 
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и реден 6poj 26. Доколку во самоуправната спогод-
ба на групацијата е утврдена скала на диференци-
рано зголемување односно намалување на средствата 
за лични доходи и за акумулација, наместо коефи-
циентите 1 и 1, 5, на реден број 21а и б, 1 и 3 
на реден број 22а и б и 0,87 и о,13 на реден број 
23а и б ќе се применат соодветни коефициенти 
предвидени во скалата содржана во самоуправната 
спогодба на групацијата. Постапката на распоредува-
њето на позитивната разлика односно разликата по-
меѓу остварениот чист доход на ООЗТ и споредли-
виот чист доход, се изведува според моделот во 
рамките на реден број 21 и тоа: делот за бруто 
личен доход се множи со 1 (а) а за акумулација со 
1,5 i(6), потоа со нивниот збир (в) се дели позитив-
ната разлика и се добива коефициент за распоре-
дување (г) со кој се множат деловите за бруто ли-
чен доход и акумулација (д и ѓ). Збирот на ред. 
број 15 и делот од позитивната разлика за лични 
доходи (д) го претставува вкупниот дел за личните 
доходи (21ж) додека на 21з е вкупниот дел за акумула-
ција. Аналогно на оваа пресметка се утврдува и не-
гативната разлика на реден број 22 (од а до ј), со 
тоа што тука се искажува и евентуалниот дел од 
каматите што имаат третман на акумулација. 

Корисниците од општествените дејности (област 
12 и 13) за кои во самоуправната спогодба на гру-
пацијата е предвидена можност за остварување на 
бруто личен доход над износот утврден според реден 
6poj 15 од образецот ППМ што произлегува од ос-
тварен доход со непосредна слободна размена на 
трудот, таквата позитивна разлика ја распоредуваат 
според моделот на реден број 23б и в. 

23. На реден број 24 се внесува делот од чис-
тиот доход за лични доходи искажан на реден број 
118 од БУ. 

24. На реден број 25 и реден број 26 се иска-
жуваат повеќе односно помалку распоредени сред-
ства за лични доходи од износот што произлегува 
според мерилата. Притоа, може да се земе само 
еден од алтернативните износи. За работните заед-
ници кои нехмаат обврска за издвојување акумулација 
и на кои единствено мерило им , е бруто личен до-
ход во стопанството односно просечниот бруто ли-
чен доход во работната односно сложената ОЗТ, 
се користи податок од реден број 15 (ред. бр. 24 
минус р. бр. 15 или обратно). 

25. Појаснувањето дадено за реден број 25 и 26 
соодветно се однесува и за реден број 28 и 29. 

26. На реден број 27 се внесува распределениот 
дел од чистиот доход за акумулација искажан на 
реден број 121, 122, 125, 126, 128 И 129 ОД БУ. 

27. На реден број 30 се внесуваат пресметаните 
лични доходи искажани на реден број 7 до 10 од 
Посебните податоци односно ознака за АОП 160. 
Овој износ се распоредува на пресметани чисти лич-
ни доходи по основ на тековен и минат труд спо-
ред книговодствените и други евиденции и надомес-
тоците од личните доходи. 

28. Податоците на реден број 31 до реден број 
36 се пополнуваат врз основа на книговодствената и 
друга евиденција на КОС. На реден број 31 се внесу-
ваат вкупните издатоци за топол оброк — опште-
ствена исхрана што ги товарат материјалните тро-
шоци и средствата за заедничка потрошувачка. 

29. На р. бр. 34 се искажуваат потрошените 
средства за регрес за годишен одмор во текот на 
годината (исплатите во готово и регресирањето на 
пансионите и одмаралиштата односно реден број 44 
од ПП). 

30. На реден број 35 се искажува највисокиот 
просечен месечен чист личен доход што -одделен 
работник го остварил во пресметковниот период. 

31. На реден број 36 се искажува најнискиот 
просечен месечен чист личен доход што одделен 
работник го остварил за полно работно време во 
пресметковниот период. 

32. На реден број 37 се искажува утврдената 
загуба во пресметковниот период искажана на реден 
број 149 од БУ, 

33. Од реден број 39 до реден број 48 се утвр-
дува бројот на условно неквалификувани работници 
по пат на множење на просечниот број на вработе-
ни (колона 3) со соодветниот коефициент (колона 
4) и резултатот се искажува во колона 5. Во колона 
3 бројот на вработените се утврдува според анали-
тичката евиденција на просечниот број на вработени 
утврдени според бројот и часовите за работа, часо-
вите за прекувремена работа на државни празници, 
ноќна работа, при што соодветно се зголемува бројот 
на вработените според стапката на зголемениот ли-
чен доход за работа во овие случаи. Степенот на 
стручната подготовка односно квалификација се зе-
ма според утврдените услови во самоуправните оп-
шти акти. 

34. ЗАБЕЛЕШКА: корисниците од областите 12, 
13 и 14 не ги пополнуваат редните броеви: 7, 8, 9, 
11, 14, 16, 21 и 22, додека корисниците од областа 
14 не ги пополнуваат и редните броеви: 28 и 29. 

Врз основа на член 21 од Општествениот дого-
вор за заедничките основи и мерила во самоуправно-
то уредување на односите за стекнување и распоре-
дување на доходот и чистиот доход и распределба 
на средствата за лични доходи на СРМ ^,Службен 
весник на СРМ“ бр. 28/85), а во врска со Одлуката за 
утврдување на акумулацијата и на просечно користе-
ните средства на организациите на здружен труд 
(„Службен лист на СФРЈ“. бр. 56/86), Координацио-
ниот одбор за следење на спроведувањето на Опште-
ствениот договор 

О Б Ј А В У В А 

1. Просечната стапка на акумулација во однос на 
просечно користените деловни средства во стопан-
ството на СРМ за 1986 година, изнесува 2,60. 

2. Организации на здружен труд кои стапката 
на акумулација ја споредуваат во рамките на сред-
ната дејност на која припаѓаат, ги применуваат 
следните стапки: 

Сродна дејност А/С во % 
0121 Производство на градежни материјали 2,1'% 
0122 Производство на режана граѓа и плочи 1,5% 
0123 Производство на финал. произв. од дрво 0,4% 
0201 Земјоделско производство 0,9% 
0202 Земјоделски услуги 2,1% 
0203 Рибарство 14,4% 
0300 Шумарство 2,2% 
0400 Водостопанство 0,2% 
0501 Високоградба 1,2% 
0502 Нискоградба и хидроградба О,8% 
0503 Инсталатерски и завршни работи 4,3% 
0605 Друмски сообраќај 0,8% 
0801 Угостителство 1,7% 
0802 Туристичко посредување 1,4% 
0902 Лични услуги ' 3,6% 
1001 Уредување ,на населби и простории 0,5% 
1002 Станбена дејност 1,0% 
1003 Комунална дејност 0,7% 

3. Коефициентот на акумулација, кој се користи 
при утврдувањето на делот од доходот стекнат под 
исклучителни погодности за 1986 година изнесува 
0,059. 

Со оваа објава се става вон сила точката 4 од 
Објавата на Координациониот одбор („,„Сл, весник 
на СРМ“ бр. 17/86) и точката 2 и точката 4, алинеја 
2 од Објавата на Координациониот одбор („Службен 
весник на СРМ“ бр. 26/86). 

Координационен одбор 
Претседавач, 

Софија Тодорова, с. р. 
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Врз основа на член 21 од Општествениот договор 
за заедничките основи и мерила во самоуправното 
уредување на односите во стекнувањето и распоре-
дувањето на доходот и чистиот доход и распределба-
та на средствата за лични доходи во СРМ („Службен 
весник на СРМ“ бр. 28/85), Координациониот одбор 
за следење на спроведувањето на Општествениот до-
говор 

О Б Ј А В У В А 

привремени елементи за примена на мерилата за 
распоредување на чистиот доход и движење на 

средствата за лични доходи во првите месеци 
од 1987 година 

1. Планираниот годишен износ на бруто личен 
доход по работник во стопанството, претставува из-
носот од 1.008.000,— динари (чист личен доход), 
зголемен за придонесите од личните доходи што ги 
пресметува корисникот на општествените средства 
и износот од 39.000,— динари, средства за заеднич-
ка потрошувачка што имаат карактер на бруто ли-
чен доход. 

По исклучок од претходниот став, бруто лични-
те доходи на вработените во областите 11, 12, 13 и 
14, до утврдувањето на резултатите на стопанството 
од првото тримесечие во 1987 година, ќе се утврду-
ваат според правото на просечен чист личен доход 
на корисникот за четвртото тримесечие од 1986 го-
дина, зголемен за придонесите од личните доходи 
што ги пресметува корисникот и за износот од 3.250, 
дин. месечно средства за заедничка потрошувачка 
што имаат карактер на бруто личен доход, со можен 
пораст до остварената стапка на растежот на про-
сечните чисти лични доходи во стопанството на Ре-
публиката во тековниот период, во однос на просе-
кот остварен во четвртото тримесечие од 1986 година. 

2. Просечната стапка на акз^мулација во стопан-
ството на СРМ изнесува 2,60%. 

3. Просечните стапки 
ните дејности изнесуваат: 

Сродна дејност 

на акумулација за срод-

А,/С 
0121 Производство на градежни материјали 

% 
2 , 1 | 0 / о 

1,5% 0122 Производство на режана граѓа и плочи 
0123 Производство на финални производи од 

дрво - 0,4% 
0201 Земјоделско производство 0,9% 
0202 Земјоделски услуги 2,1% 
0203 Рибарство 14,4% 
0300 Шумарство 2,2% 
0400 Водостопанство 0.2% 
0501 Високоградба 1,2% 
0502 Нискоградба и хидроградба 0,8%' 
0503 Инсталатерски и завршни работи 4,3% 
0605 Друмски сообраќај 0,8% 
0801 Угостителство 1,7% 
0802 Туристичко посредување 1,4% 
0902 Лични услуги 3,6% 
1001 Уредување на населби и простории 0,5% 
1002 Станбена дејност 1,0% 
1003 Комунална дејност 0,7% 

4. Коефициентот на акумулација, кој се користи 
ири утврдувањето на делот од доходот стекнат под 
исклучителни погодности изнесува 0,059. 

5. Во движењето на личните доходи согласно 
мерилата од Општествениот договор за распределба 
на доходот, и самоуправните спогодби, треба да се 
обезбеди и усогласеност на динамиката на реалните 
лични доходи со продуктивноста на трудот ка ј ко-
рисниците на општествените средства, согласно Ре-
золуцијата0 за политиката на остварување на Опште-
ствениот план на СРМ за периодот од 1986 до 1990 
година во 1987 година. 

Координационен одбор 
Претседавач, 

Софија Тодорова, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
2. 

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за 
вработување и осигурување во случај на невработе-
ност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78), и член 
17 став 1 алинеа 14 од Статутот на Републичката 
СИЗ за вработување, Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за вработување, на 
седницата одржана на 15 јануари 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБО-

ТУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА ПРИВРЕМЕНА 
РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

Точката II од Одлуката за утврдување на основи-
цата за пресметување и плаќање придонес за вра-
ботување на работниците на привремена работа во 
странство („Службен весник на СРМ“ бр. 13/79, 42/82, 
31/78, 37/84 и 39/85) се менува и гласи: 

„За пресметување и плаќање на придонесот за 
привремено вработување во странство, се определу-
ваат основици во постојани месечни нето износи и 
тоа: 

1. износ од 59.100 динари месечно за лица со 
завршена висока стручна подготовка; 

2. износ од 48.900 динари месечно за лица со 
виша стручна подготовка и висококвалификувани ра-
ботници,-

3. износ од 46.000 динари месечно за работниците 
со средна стручна подготовка и квалификувани ра-
ботници; 

4. износ од 44.000 динари месечно за работници 
со непотполна стручна подготовка и полуквалифику-
вани (приучени) работници,-

5. износ од 43.000 динари за неквалификувани 
работници. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 02-69 
16 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Илија Стефановски, с. р. 
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ЗДРУЖЕНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И 
ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

3. 
Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 

Статутот на Самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општината 
Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата на 
општината Гази Баба, на VI-та седница, одржана на 
30 декември 1986 година, донесе' 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИ-

НАТА ГАЗИ БАБА ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците како приход на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата на 
општината Гази Баба во 1987 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— 6,00% од кои 4,50% за основно воспитание и об-
разование и 1,5О0/о за општествена заштита на де-
цата ; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 1,90% од кои 0,40% за основно воспитание и 
образование и 1,50% за општествена заштита н^ 
децата; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ње на занаетчиска или друга стопанска дејност — 
7,50% од кои 6,00% за основното воспитание и об-
разование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност или услуга 7,50% од 
кои 6,00% за основно воспитание и образование и 
1,50% за општествена заштита на децата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование и од социјалната заш-
тита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3%, 
од кои 2,25% за основното воспитание и образова-
ние и 0,75% за општествена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, орга-
низациите што вршат дејност и заштита на културни-
те блага и од областа на сценско музичките дејности 
уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 
став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, од кои 
3,15'% за основното воспитание и образование и 1,05'% 
за општествената заштита на децата. 

Член з 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, и ќе се применува од 1 јануари 1987 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ 
и „Службен гласник на град Скопје“. 

Бр. 08-65 
31 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Павле Миланов, с. р. 

4. 
Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 

Статутот на Самоуправна интересна заедница за пред-
училишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата на општина Кар-
пош, Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата на оп-
штина Карпош, на VI-та седница, одржана на 29 
декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИ-

НАТА КАРПОШ ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на 

работниците како приход на Самоуправната инте-
ресна заедница за предучилишно и основно воспи-
тание и образование и општествена заштита на де-
цата на општината Карпош во 1987 година изнесу-
ваат: 

/ — придонес од личен доход од работен однос 
— 6,00% од кои 4,50% за основно воспитание и об-
разование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата; 

— ,придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 1,90% од кои 0,40% за основно воспитание и 
образование и 1,50% за општествената заштита на 
децата; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на занаетчиска или друга стопанска дејност — 
7,50% од кои 6,00% за основното воспитание и об-
разование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност или услуга 7,50% од 
кои 6,00% за основно воспитание и образование и 
1,50% за општествена заштита на децата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то, средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа Одлука или 3%, 
од кои 2,25% за основното воспитание и образова-
ние и 0,75% за општествена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско музичките 
дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, 
од кои 3,15% за основното воспитание и образова-
ние и 1,05% за општествената заштита на децата. 

Член з 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, ќ е се применува од 1 јануари 1987 година 
и ќ е се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Служ-
бен гласник на град Скопје“. 

Бр. 08-61 
31 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Благородна Никодиновска, с. р. 
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5. 

Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 
Статутот на Самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општината Ки-
села Вода, Собранието на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата на 
општината Кисела Вода, на VI-та седница, одржана 
на 29 декември 1986 година ,донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-
ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИ-

НАТА КИСЕЛА ВОДА ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на ра-

ботниците како приход на Самоуправната интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата на оп-
штината Кисела Вода во 1987 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— 6,00% од кои 4,50% за основно воспитание и об-
разование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност 1,90% од кои 0,40% за основно воспитание и 
образование и 1,50% за општествената заштита на 
децата; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на занаетчиска или друга стопанска дејност 
— 7,50% од кои 6,00% за основното воспитание и 
образование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата,-

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност или услуга 7,50% од 
кои 6,00% за основно воспитание и образование и 
1,50% за општествена, заштита на децата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основното, 

средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3%, 
од кои 2,25% за основното воспитание и образова-
ние и О,750/о за општествена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на култур-
ните блага и од областа на сценско музичките деј-
ности у п л а ќ а а т 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, 
од кои 3,15% за основното воспитание и образование 
и 1,05% за општествената заштита на децата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, 1ќе се применува од 1 јануари 1987 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и 
„Службен гласник на град Скопје“. 

Бр. 08-105 
31 декември 1986 година 

Скопје 

Претседател, 
Зора Аџиева, с. р. 

6. 
Врз основа на член 26, а согласно член 88 од 

Статутот на Самоуправната интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата на општината Цен-
тар, Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница за предучилишно и основно воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата на оп-
штината Центар, на VI-та седница, одржана на 26 
декември 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОС-
НОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОП-
ШТЕС ГВЕН А ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИ-

НАТА ЦЕНТАР ВО 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход на 

работниците како приход на Самоуправна интересна 
заедница за предучилишно и основно воспитание и 
образование и општествена заштита на децата на 
општината Центар во 1987 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— 6,00% од кои 4,50% за основно воспитание и об-
разование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — 1,90% од кои 0,40% за основно воспитание 
и образование и 1,50% за општествената заштита 
на децата,-

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на занаетчиска или друга стопанска дејност — 
7,50% од кои 6,00% за основното воспитание и об-
разование и 1,50% за општествена заштита на де-
цата,-

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност или услуга 7,50% од 
кои 6,00% за основно воспитание и образование и 
1,50% за општествена заштита на децата. 

Член 2 
Организациите на здружениот труд од основно-

то, средното насочено образование и од социјалната 
заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица 
во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3%, 
од кои 2,25% за основното воспитание и образова-
ние и 0,75% за општествена заштита на децата. 

Организациите на здружениот труд од високото 
образование, општествената заштита на децата, ор-
ганизациите што вршат дејност и заштита на кул-
турните блага и од областа на сценско музичките 
дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во 
член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20% 
од кои 3,15% за основното воспитание PI образова-
ние и 1,05% за општествената заштита на децата, 

Член з 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, ќ е се применува од 1 јануари 1987 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и 
„Службен гласник на град Скопје“. 

Бр. 0 8 - 3 1 
31 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Николовски, с. р. 
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Врз основа на член 95 од Законот за редовните 
судови (,„Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), 
собранијата на општините Карпош и Центар обја-
вуваат дека ќе извршат 

ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА ВО ОПШТИНСКИОТ СУД 
СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Кандидатите за избор на судија треба да ги 
исполнуваат следните услови: 

— да се државјани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

— да се дипломирани правници со потребно 
искуство и стручно знаење,-

— да имаат положено правосуден испит и 
— да имаат морално-политички квалитети за 

вршење на судската функција. 
Заинтересираните кандидати, пријавите со пот-

ребните документи треба да ги достават до Коми-
сијата за прашањата на изборите и именувањата на 
Собранието на општината Карпош, во рок од 15 дена 
сметано од денот на објавувањето на ова соопштение. 

СОДРЖИНА 

Страна 
1. Одлука за определување бројот на чле-

новите на Советот на Републиката — — 1 
2. Одлука за поблиските услови и критериуми 

, за давање и користење на станови за служ-
бени потреби на функционерите и раковод-
ните работници во републичките органи и 
за утврдување на висината на надоместокот 
за користење на станот односно гаражата 1 

3. Одлука за одобрување на краткорочни по-
зајмици од делот од средствата на вишокот 
на приходите над расходите на Народната 
банка на Македонија — - — — — - 2 

4. Одлука за привремено утврдување на аванс 
за потребите на општествените дејности и 
на општествените организации од Републи-
ката за стоковни и нестоковни плаќања во 
првото тримесечје од 1987 година — — 3 

5. Одлука за образување Координационен од-
бор за следење на реализацијата на Зае-
мот за вработување — — - - — — — 4 

6. Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за образецот на легитимаци-
јата на инспекторите за вршење на инспек-
циски надзор во областа на општонарод-
ната одбрана — — — — — — — — 4 

7. Наредба за утврдување на факторот за пре-
сметување на вистинскиот приход од зем-
јоделска дејност — — — - — — — 4 

8. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 122/85 од 26 ноември 1986 година 4 

9. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 159i/86 од 26 ноември 1986 година — 5 

10. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 236/86 од 5 декември 1936 година — 6 

11. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 146/86 од 17 декември 1986 година — 7 

Исправка на Законот за заемот за врабо-
тување — — — — — — — — — 7 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

1. Методологија за следење на примената на 
заедничките основи и мерила за распореду-
дување на чистиот доход, за утврдување на 
просечната сложеност на трудот и за други 
показатели (со појаснување) — — — — 7 
Објава за просечната стапка на акумулација 12 
Објава за привремените елементи за приме-
на на мерилата за распоредување на чисти-
от доход и движење на средствата на лич-
ни доходи во првите месеци од 1987 година 13 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
2. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за утврдување на основицата за 
пресметување и плаќање придонес за вра-
ботување за работниците на привремена ра-
бота во странство — — — 13 

3. Одлука за утврдување висината на стапките 
на придонесите од личен доход на работни-
ците како приход на Самоуправната интерес-
на заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Гази Баба 
во 1987 година — — — 14 

4. Одлука за утврдување висината на стапките 
на придонесите од личен доход на работни-
ците како приход на Самоуправната инте-

ресна заедница за предучилишно и основно 

воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Карпош во 
1987 година — — — 14 

5. Одлука за утврдување висината на стапките 
на придонесите од личен доход на работни-
ците како приход на Самоуправната инте-
ресна заедница за предучилишно и основно 
воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Кисела 
Вода во 1987 година — — — — 15 

6. Одлука за утврдување висината на стапки-
те на придонесите од личен доход на работ-
ниците како приход на Самоуправната ин-
тересна заедница за предучилишно и основ-
но воспитание и образование и општествена 
заштита на децата на општината Центар 
во 1987 година — — — — — — — 15 
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