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56. 
Врз основа на член 19, став 5 о д Законот за 

заемот за вработување (,.Службен весник на СРМ“, 
бр 46/86, 1/87, 24/88, 51/88, 18/89,36/89 и 12/90), 
Извршниот совет) на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОТ НА СРЕДСТВАТА 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ИНВЕСТИЦИОНИ 
ПРОГРАМИ 

1. Дел од средствата што се формираат на име 
камата на неискористените средства од заемот за 
вработување, во висина од 6 000 000 динари ќе се ко-
ристи за изработка на инвестициони програми, преку 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр 23-226/1 
4 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

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

57. 
Врз основа на член 62 алинеја 7 од Законот 

за унапредување на сточарството („Службен весник 
на СРМ“ бр 47/73, 51/88 и 20/90), претседателот на 
Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и, 
водостопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 

КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТНАТА И ХРАНИТЕЛНА-
ТА ВРЕДНОСТ НА ДОБИТОЧНАТА ХРАНА И СУ-
РОВИНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА 

ХРАНА 
/ 

1. За вршење контрола на квалитетната и хра-
нителната вредност на добиточната храна и сурови-
ните за производство на добиточна храна се овлас-
тува РО Земјоделски институт — РЕ Институт за 
сточарство — Скопје. 

2. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението бр 08-1428/4 од 16 јуни 
1975 година („Службен весник на СРМ“ бр 29/73). 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“ 

Бр. 08-3268/2 
14 јануари 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, 
м-р Богдан Тодоровски, р. 

58. 
Врз основа на член 62 алинеја 7 од Законот за 

унапредување на сточарството („Службен весник на 
СРМ“ бр 47/73, 51/88 и 20/90), претседателот на Ре-
публичкиот комитет за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТНАТА И ЗДРАВСТВЕНА-

ТА СОСТОЈБА НА ДОБИТОЧНАТА ХРАНА И 
СУРОВИНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ДОБИТОЧНА ХРАНА \ 

1 За вршење контрола на квалитетната и здра-
вствената состојба на добиточната храна и сурови-
ните за, производство на добиточна храна се овлас-
тува Ветеринарниот институт „Скопје“ — Скопје 

2. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението бр. 08-142^/4 од 16 јуни 
1975 година (.,Службен весник на СРМ“, бр. 29/75). 

3 Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 08-3268/3 
14 јануари 1991 година 

Скопје 

Претседател 
на Републичкиот комитет за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, 
м-р Богдан Тодоровски, с р 

59. 
Врз основа на член 62, а во врска со член 27 

од Законот за унапредување на сточарството („Служ-
бен, весник на СРМ-' бр. 47/73, 51/88 и 20/90), прет-
седателот на Републичкиот комитет за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВОДЕЊЕ 

НА ГЛАВНАТА МАТИЧНА КНИГА ЗА ЕЛИТЕН 
ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК 

1. За водење на главната матична книга на ели-
тен приплоден добиток се овластува РО Земјоделски 
институт — РЕ Институт за сточарство — Скопје. 

2. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението бр. 08-1428/1 од 16 јуни 
1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 29/75). 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 08-31/3 
22 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
м-р Богдан Тодоровски, с. р. 
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60. 
Врз основа на член 62 алинеја 4 рд Законот за 

унапредување на сточарството („Службен весник на 
СРМ“ бр. 47/73, 51/88 и 20/90), претседателот на Ре-
публичкиот комитет за земјоделство, Шумарство и 
водостопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 
СТРУЧЕН НАДЗОР НА СЕЛЕКЦИЈАТА И МАТИЧ-

НОТО КНИГОВОДСТВО НА ДОБИТОКОТ 

1. За вршење стручен надзор на селекцијата и 
матичното книговодство на, добитокот се овластува 
РО Земјоделски институт — РЕ Институт за сточар-
ство — Скопје. 

2. Со влегувањето во сила на ова решение преста-
нува да важи Решението бр. 08-1428/1 од 16 јун^ 
1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 29/75). 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 08-21/2 
22 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, 
м-р Богдан Тодоровски, с. р. 

61. 
Врз основа на член 6 став 2 од Законот за про-

мет \на стоки („Службен весник на СРМ“ бр. 10/90 
и 30/90), републичкиот секретар за општостопански 
работи, мало стопанство, туризам и пазар донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МР1НИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ВРШЕЊЕ ПРОМЕТ НА СТОКИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минимално-

техничките услови за вршење промет на стоки, до-
колку за одделни производи со посебни прописи 
поинаку не е определено. 

Член 2 
Минимално-техничките услови пропишани со овој 

правилник се однесуваат за 
1 објект во кој се врши промет на стоки на 

мало за различни форхми на продажба преку послу-
жување, самопослужување стоковни куќи, киосци, 
дисконти, подвижни продавници to слично (во ната-
мошниот текст продавници); 

2. објект во кој се врши прием, чува, сортира и 
подготвува стоката за испорака и продажба (мага-
цини) , 

3 објект во кој се врши промет на стоки на 
големо, на мало или на големо и мало (стовариште), 

4. објект во кој се врши откуп на земјоделски 
производи или добиток (откупна станица), и 

5 објект во кој се вршат услуги на пазарот на 
мало, пазарот на големо и авто пазар 

I. Продавница 

Член 3 
Продавницата мора да има најмалку 6 м2 повр-

шина и 2,20'м висина 
Продавницата во која се врши продажба на сто-

ки ;на мало преку шалтер не мора да ги исполнува 
условите од став 1 на овој член 

Член 4 
Продавницата мора да биде опремена со рафто-

ви, тезги, продажни маси, гондоли, регали или слич-
на опрема во зависност од видот на стоките и начи-
нот на нивната продажба. 

Член 5 
Продавницата во КОЈ а се врши промет на лесно 

расипливи прехранбени производи, мора да има раз-
ладни уреди. 

Член 6 
Продавницата — самопослугата, покрај условите 

предвидени со членовите од 3 до 5 на овој правил-
ник, мора да ги исполнува и следните услови-. 

1. да има соодветен број на корпи или колички; 
2. да има слободен простор помеѓу гондолите 

за несметано движење и услужување на потрошува-
чите ; 

3. да има помошна просторија за сместување наѓ 
производите и амбалажата. 

Член 7 
Стоковната куќа, покрај условите предвидени во 

членовите од 3 до 5 и член 6, точка 2 и 3 на овој 
правилник, мора да има-

1. посебна просторија за прием и складирање на 
стоката, 

2. теретен лифт за пренос на стоката, доколку 
продажниот простор е на катови; 

3 подвижни скали доколку има повеќе од 2 
ката; 

Л. најмалку 1 ВЦ за потрошувачите видно обеле-
жан,- и 

5 систем за информирање на потрошувачите 
(шалтер или разглас). 

Член 8 

Ако на бензиска станица се врши и промет на 
други стоки во зависност од видот на стоките, про-
давницата треба да ги исполнува условите предви-
дени со членовите од 3 до 5 од овој правилник. 

II. Магацин 

Член 10 
Претпријатието и работните луѓе кои вршат про-

мет на големо мора да имаат и соодветен магацин-
ски простор за чување на стоката 

Член 11 
Магацинот мора да ги исполнува следните ус-

лови 
1. да има несметан пристап за истовар и утовар 

на стоката; 
2 природна или вештачка вентилација и дневна 

или вештачка светлост,-
3. потребна опрема, прибор и алат за сместува-

ње и манипулирање со стоката, и 
4 простории за работници, гардероба, ормани, и 

санитарии 

III. Стовариште 

Член 12 
Стовариштето - мора да ги исполнува следните 

услови 
1 да се наоѓа на суво, исцедно или дренирано 

земјиште и да е оградено, 
2 поплочен или тврдо набиен приод; 
3 да има настрешница за складирање на сто-

ката во зависност од видот на стоката; 
4. да има соодветна опрема за манипулирање и 

мерење на стоката; и 
5. да има одвоена просторија за вршење на ад-

министративни работи во врска со прометот на сто-
ки во стовариштето. 

Подвижна продавница е објект адаптиран на 
автомобилска или слична шасија кој може на соп ј 

ствен погон или со влеча да се ,^движи од место 
во место 

Подвижната продавница мора да ги исполнува 
условите од членовите 4 и 5 на овој правилник во 
зависност од видот на стоките што се во промет4 

на мало. 
Член 9 
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IV. Откупна станица 

Член 13 
Откупната станика, во која се врши откуп на 

земјоделски производи или добиток, може да биде 
на отворен, ограден или покриен Простор. 

Член 14 
Откупната станица мора да биде на суво и исцед-

но земјиште и да има соодветна опрема за мерење 
и манипулирање со стоката, односно добитокот. 

Член 15 
Откупната станица мора да има ВЦ и мијалник, 

доколку не е од времен карактер. 

V. Објекти во кои се вршат услуги на пазар на мало, 
пазар на големо и авто пазар 

1. Пазар на мало 

Член 16 
Пазар на мало во смисла на овој правилник е 

организиран и уреден објект во кој се врши промет 
на мало на земјоделско-прехранбени производи 

На пазарот на мало во кој се врши промет на 
мало и на други производи мора да има посебно 
одвоен простор во зависност од видот на стоката 

Член 17 
Продажниот простор на пазарот на мало може 

да биде отворен или покриен. 
Отворениот продажен простор на пазарот на ма-

ло мора да биде ограден 
f 

Член 18 
Пазарот на мало мора да има. 
— магацински простор за чување на стоки и 

разладен простор за чување на лесно расипливи 
прехранбени производи 

— соодветен простор за чување ваги и друг 
прибор што се издаваат на продавачите на стоката,-

— посебен простор и опрема за собирање на 
отпадоци, 

— помошни простории наменети за потребите на 
вработените и за потребите на корисниците на ус-
лугите (гардероба и санитарии), и 

— истакнат пазарен ред. 

Член 19 
Пазарот на мало мора да биде приклучен на 

Јавна водоводна, канализациона и електрична мрежа 
м да има соодветно осветлување, освен во населени 
места каде за тоа нема објективни услови 

Член 20 
Пазарот на мало мора да биде опремен со до-! 

волен број продажни маси (тезги и друго) и ваги 
На пазарот на мало мора да се обезбе,ди одвоен 

продажен простор, односно место за продажба на 
млеко, млечни пооизводи, печурки, живина, риба, 
тестенини и други слични производи 

Просторот помеѓу редовите на продажните ма-
си во кој се движат купувачите мора да биде широк 
најмалку 1,5 метри 

2. Пазар на големо 

Член 21 
Пазар на големо во смисла на овој правилник 

е посебно организиран уреден објект на КОЈ се вр-
ши продажба и купување на земјоделски и прехран-
бени производнана големо4 

Член 22 
Пазарот на големо мора да биде ограден и да 

има: 
— простор или просторија з а изложување на про-

изводите; 
— една или повеќе простории за складирање, 

мерење, како и соодветни средства за манипулирање 
со производите; 

— посебна просторија за вршење на админис-
тративно-стручни работи на коминтентите; 

— уреден паркинг и патеки за транспортни сред-
ства; 

— помошни простории наменети за потребите 
,на вработените и коминтенти^ (гардероба и сани-
тарии) , 

— посебен простор за собирање на отпадоци; 
— посебе^ влез и посебен излез, и 
— истакнат пазарен ред. 

Член 23 
Пазарот на големо мора да биде приклучен на 

јавната водоводна, канализациона и електрична мре-
жа и да има соодветно осветлување. 

Член 24 
Просториите за складирање и чување на лесно 

расипливи производи мора да бидат обезбедени со 
уреди за ладење. 

3. Авто-пазар 

Член 25 
Пазарот, во кој се врши промет на моторни во-

зила, резервни автоделови и слично (авто-пазар), мо-
ра да располага со ограден продажен простор, од 
најмалку 5 о о о м2. 

Просторот за продажба мора д а биде означен 
посебно за лесни, посебно за тешки моторни возила 
и одвоен простор за продажба на резервни автодело-
ви уреден со соодветен број на тезги. 

\ 
Член 26 

Авто-пазарот мора да има и посебна просторија; 
за вршење на административно-стручни работи за 
вршење услуги на коминтентите 

Авто-пазарот мора. да има санитарен јазол 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,.Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 12-846/2 
11 јануари 1991 година 

Скопје 
Републички секретар 

за општостопански работи, мало 
стопанство, туризам и пазар, 

Иван Митровски, с р. 

К О Л Е К Т И В Н И Д О Г О В О Р И 
40. 

Врз основа на член 85 од Законот за основните 
права од работниот однос („Службен лисг на СФРЈ“ 
бр 60/89 и 42/90) и член 2 од Општиот колективен 
договор на стопанството во СРМ („Службен весник 
на СРМ“ бр 3Q/90), Републичкиот одбор на Синдика-
тот на работниците од угостителството, туризмот, ко-
муналното стопанство и занаетчиство на Македонија 
и Соборот за угостителство и туризам на Стопанска-
та комора на Македонија склучуваат 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ ВО 

СР МАКЕДОНИЈА 

I ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Овој колективен договор важи за претпријатија 

од сите видови сопственост, делови на претпријатија 
и работодавачите, членови на Комората, како и за 



Стр. 76 - Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 12 -февруари 1991 

работниците вработени во тие претпријатија, делови 
на претпријатијата и кај работодавачите од областа 
на угостителството и туризмот. 

Овој колективен договор важи за претпријатија-
та од сите облици на сопственост, како и за сите 
работници кои се вработени во претпријатијата од 
областа ,на угостителството и туризмот во СР Маке-
донија, според Единствената номенклатура на деј-
ности 

08000 — угостителство и туризам: сите гранки, 
групи и подгрупи 

Колективниот договор важи и за студенти, уче-
ници, на практика — приправници, како и за при-
правници кои вршат волонтерска работа. 

За работоводните органи и работниците со по-
себни овластувања и одговорности по Статутот или 
друг општ акт на претпријатието односно работода-
вачот не важи делот од Колективниот договор со кој 
се регулира личниот доход и надоместоците додека 
другите одредби од Колективниот' договор важат ако 
тоа е утврдено со договорот за работа 

Со договорот за работа, со кој се уредуваат пра-
вата и обврските на директорот од работен однос, не 
смее да бидат помали од правата утврдени со закон. 

Овој колективен договор важи за вработените 
во претставништвата и други облици на организи-
рање на потписниците на овој колективен договор во 
другите републики во СФРЈ 

Член 2 
Со овој колективен договор се уредуваат праша-

ња кои според одредбите на Општиот колективен 
договор за стопанството на СР Македонија треба да 
се разработат, како и прашања кои се специфични 
за угостителството и туризмот. 

Со овој колективен договор не се опфатени оние 
прашања кои во Законот се децидно одредени, како 
и заедничките одредби утврдени во Општиот колек-
тивен договор за стопанството на СРМ. 

Член з 
Со Колективниот договор на претпријатието, со 

општите акти, односно со Договорот за вработување 
не можат да се утврдат помали права и обврски од 
утврдените во Општиот колективен договор на сто-
панството во СРМ и со Ч)вој колективен договор. 

Член 4 
Врз основа на колективните договори и -закон 

претпријатијата можат да склучуваат колективен до-
говор во претпријатието со кој детално се регули-
раат одделните прашања 

Колективниот договор од претходниот став го 
потпишуваат Управниот одбор, односно друг соодве-
тен орган утврден со закон, односно работодавачот и 
Синдикатот во претпријатието. 

II ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Засновање на работен однос 

Член 5 
Работното искуство како посебен услов за засно-

вање на работен однос не може да се предвиди 
подолго од две години за помалку сложени работи 
и работни задачи, односно подолго од шест години 
за организаторите на работа. 

Член 6 
Работникот при засновање на работен однос 

склучува договор за вработување со надлежен орган 
на претпријатието утврден со општ акт, правилата, 
односно работодавачот 

Договорот за работа содржи особено: 
— траење на работниот однос, 
— работно место за кое е заснован работниот 

ОДНОС; 
— пробна работа (ако се бара); 
— приправничкиот стаж, следење и оценување н а 

приправникот (ако се склучува работен однос со 
приправник); 

— место на извршувањето на работа, 
— работно време, одмори и отсуства, пауза и 

годишен одмор; 
— мерки за заштита на работникот; 
— личниот доход, останати примања и надомес-

тоци од личниот доход, 
— начинот и менување на договорот; 
—- други права и обврски. 

Член 7 
По приговорот на работникот во претпријатија 

во општествена сопственост одлучува работничкиот 
совет, односно комисија. 

По приговорот на работникот во претпријатија 
во други видови на сопственост и ка ј работодавачи-
те одлучува органот утврден со колективен договор, 
односно општ акт 

Во постапката по приговорот од став 1 и 2 на 
овој член има право да присуствува и претставник 
на Синдикатот. 

Работно време 

Член 8 
Со Колективниот договор на ниво на претприја-

тието односно со општиот акт се утврдуваат работи-
те за кои се скратува должината на работното вре-
ме сразмерно на штетното влијание на здравјето и 
на работната способност на работникот во согласност 
со Законот. 

Одмор и отсуства 

Годишен одмор 

Член 9 
Претпријатието, односно работодавачот е дол-

жен да му обезбеди на работникот користење на 
годишен одмор најмалку во траење од 18 работни 
дена. 

Должината на годишниот одмор се зголемува по 
основ на следните критериуми: 

По основ на работен стаж: . 
—- од три години 1 ден 
— од 3 до 5 години 2 дена 
— од 5 до 10 години 4 дена 
— од 10 до 15 години б дена 
-— од 15 до ?о години 8 дена 
— од ?О до 25 години 10 дена 
1— над 25 години 12 дена 

Годишниот одмор може да изнесува најмногу 30 
работни денови, освен ако поинаку не е регулирано 
со посебен закон. 

Заштита на работници 

Член 10 
Претпријатието, односно работодавачот е дол-

жен да ги обезбеди потребните услови за заштита 
при работа во согласност со Законот, Колективниот 
договор и со општиот акт ѕ 

Работникот остварува заштита на работа во сог-
ласност со пропишаните мерки и нормативи за заш-
тита при работа и општиот акт. 

Член 11 
Членот на Сојузот на синдикатите ја остварува) 

заштитата на правата од работен однос утврдени со 
закон, Општиот колективен договор за стопанството, 
овој колективен договор, Колективен договор на прет-
пријатието, односно општиот акт, преку соодветните 
органи, тела и Службата за правна помош на ССМ. 

III. ЛИЧЕН ДОХОД 

Член 12 
Цената на работната сила за најнизок степен 

на сложеност I— најнизок личен доход за полно ра-
ботно време при нормални услови за работа и нор-
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мален учинок изнесува 3 150,00 динари месечно, од-
носно 17,27 динари на час или 350 германски марки 
месечно 

Претпријатието односно работодавачот во своите 
општи акти ги утврдуваат нормалните услови за ра-
бота и нормалниот учинок на работникот за полно 
работно време. 

Во претпријатијата односно ка ј работодавачите 
кај кои настанале тешкотии во работењето најни-
скиот личен доход може да се намали до 20%, но не 
подолго од шест месеци 

По исклучок потписниците на овој Колективен 
договор можат рокот од став 3 на овој член да го 
предложат 

Член 13 
Цената на работната сила за одделни, повисоки 

степени на сложеност се утврдува со колективен до-
говор на гранката, на ниво на претпријатието, однос-
но со општ акт и ќе се определува во категории 
1 : 15. 

Член 14 
Основниот месечен личен доход на работникот 

се зголемува кога работникот работи во услови по-
тешки од нормалните за дотичното работно место. 
Со колективните договори на претпријатијата и со; 

општите акти се утврдуваат условите за работа по-
тешки од нормалните за поодделни работни места и 
процентот на зголемувањето. 

Како потешки услови за работа, во смисла на 
став 1 од овој член. се сметаат влага, бучава, опас-
ност од инфекција, височина, прашина, зрачење, 
температура, чад, работа под земја и слично. 

Други надоместоци 

Член 15 
Работникот има право на теренски додаток во 

земјата, за работа на терен вон седиштето на прет-
пријатието и тоа 4% од просечниот личен доход 
исплатен во СФРЈ, што конкретно ќе се утврди со 
општиот акт на претпријатието, доколку се обезбе-
дени услови за престој на работниците на терен (сме-
стување, исхрана и останато) во висина од 810/о- до-
колку истите не се обезбедени. 

Важење на Колективниот договор 
1 Член 16 

Овој колективен договор важи 3 години од де-
нот на склучувањето -

Важноста на договорот може да се продолжи и 
за наредните 3 години, ако1 најдоцна 3 месеци пред 
истекот на рокот за важење не се покрене барање 
?а негова измена, односно не започне постапка за 
склучување на нов договор 

Странките можат во било кое време спогодбено 
да го изменат договорот. 

Решавање на спорови 

Член 17 
За решавање на спорови меѓу странките на овој 

колективен договор кои не можат да се решат со 
меѓусебно спогодување се формира Комисија за усог-
л асу вање. 

За спор во смисла на претходниот став се смета 
гравен или друг спор (ако се повредени интересите 
од странките) кој произлегува од овој колективен до-
говор како и спор кој ќе настане како последица од 
неприфаќањето на предлогот за измени и дополну-
вање на овој колективен договор. 

Член 18 
Секоја од странките именува по 2 члена во Ко-

мисијата за усогласување. 
Членовите на Комисијата спогодбено именуваат 

претседател на Комисијата од редот на стручни ра-
ботници. 

Започнување ца постапката за усогласување 

Член 19 
Постапката на усогласување за случаите од чле-

нот 17 започнува на барање на една од странките. 

Член 20 
Усогласувањето е неуспешно ако една од стран-

ките писмено изјави, но не пред почетокот на усог-
ласувањето, дека истотб го смета за неуспешно. 

Секое усогласување што странките ќ е го постиг-
нат мора да биде во писмена форма. 

Со донесените решенија се надополнува и изме-
нува овој колективен договор. 

Измени и дополнувања на Колективниот договор 

Член 21 
Секоја од странките може било кога да предло-

жи измени и дополнувања на Колективниот договор. 
Предлогот образложен во писмена форма се дос-

тавува до другата странка, која е должна да се изјас-
ни по предлогот во рок од 30 дена. 

Во случај спротивната странка да не го прифати 
предлогот за промени или не се изјасни по предло-
гот во рокот од претходниот став, странката предла-
гач може да започне постапка пред арбитража. 

Постапка пред арбитража 

Член 22 
Апо постапката за усогласување е неуспешна, спо-

рот ќе, се реши пред арбитража 
Бројот на арбитрите е непарен. 
Секоја од странките именува по 3 арбитри. 
Претседателот на арбитражата го именуваат 

арбитрите спогодбено од редот на угледни и стручни 
работници. 

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови. 

На постапката пред арбитражата се применуваат 
одредбите за избрани судови од Законот за процес-
ната постапка. 

Одлуката на арбитражата е конечна 

Спроведување и толкување на Колективниот договор 

Член 23 
Странките се должни да го спроведуваат и сле-

дат остварувањето на овој колективен договор за што 
се формира Комисија. 

Секоја од странките на Колективниот договор 
именува по 3 члена во Комисијата која е овластена 
да дава толкување на одредбите од Договорот. 

Регистрирање и објавување на Колективниот договор 

Член 24 
Колективниот договор ќ е се регистрира ка ј над-

лежниот републички орган на управата. 

Член 25 
Овој колективен договор влегува во сила по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Потписници -

Републички одбор на Синдикатот 
на работниците од угостителство, 
туризам, комунално стопанство и 

занаетчиство на СРМ 
Претседател, 

Димитрија Богатиновски, с. р. 

Собор за угостителство и ту-
ризам на Стопанската комора 

на Македонија 
Претседател, 

Вања Битољану, с. р. 
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41. 
Врз основа на член 85 од Законот за основните 

права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 60/89 и 42/90), а во согласност со член 2 од 
Општиот колективен договор за стопанството на СР 
Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 30/90), Ре-
публичкиот одбор на Синдикатот на работниците од 
угостителството, туризмот, комуналното стопанство и 
занаетчиството и Соборот за мало стопанство при 
Стопанската комора на Македонија, склучуваат 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

ИНВАЛИДИ 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Со овој колективен договор се уредуваат права-

та, обврските и одговорностите на работниците од 
работен однос, вработени во претпријатијата, како и 
правата и обврските на овие претпријатија во соглас-
ност со Законот и Општиот колективен договор за 
стопанството на СР Македонија. 

Висината на личниот доход на директорот на 
претпријатието за вработување инвалиди ја опреде-
лува Работничкиот совет на претпријатието. 

Директорот на претпријатието го определува лич-
ниот доход на лица со посебни овластувања и одго-
ворности. 

Член 2 
Колективниот договор важи за сите работници, 

работници на професионална рехабилитација или 
професионално оспособување, студентите и ученици-
те на производна работа, односно практика. 

За работоводните органи и работниците со по-
себни овластувања и одговорности утврдени со, Стату-
тот на претпријатието, не важи делот од Колектив-
ниот договор со кој се регулира личниот доход и на-
доместоците, додека другите одредби важат, ако тоа 
е утврдено со договорот за работа. 

Личниот доход и надоместоците на работовод-
ниот орган ги утврдува надлежниот орган во прет-
пријатието, а на работниците со посебни овластувања 
и одговорности директорот врз основа на претход-
но утврдени критериуми. 

Член 3 
Со општиот акт, односно со колективниот дого-

вор на ниво на претпријатие, не можат да се утвр-
дуваат помали права и обврски од утврдените со 
овој колективен договор, како и со Општиот колек-
тивен договор за стопанството на СР Македонија. 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

Засновање на работен однос 

Член 4 
За начинот на засновање на работниот однос на 

работниците во претпријатијата за вработување на 
инвалиди се применуваат одредбите на Законот, Ко-
лективниот договор и актите на претпријатието 

Засновањето на работен однос со инвалидни лица 
се врши без - поднесување на пријава за слободни 
работни места до органот за вработување (без оглас). 

Инвалидните лица професионално се оспособуваат 
во претпријатијата за вработување на инвалиди во 
времетраење од 6 месеци без засновање работен од-
нос, ако тоа право не го обезбедиле по друг основ. 

Член 5 
Работникот при засновање на работен однос склу-

чува договор за вработување со надлежен орган на 
претпријатието утврден со општ акт, правилата, од-
носно работодавачот 

Договорот за работа содржи особено: засновање-
то на работниот однос на определено или неопре 
делено време, работите на работното' место кои ра-
ботникот ќе ги врши и местото на работа, траењето 
на пробната работа, начинот на следење и оценува-

њето на приправникот, работното време, одморите и 
отсуствата, личниот доход и останатите примања, на-
доместоци на личен доход и слично. 

Распоредување на работници 

Член 6 
Распоредувањето на работниците се врши соглас-

но закон, Општиот колективен договор за стопанство-
то на СР Македонија и актите на претпријатието. 

Член 7 
Работниците кои останале работно неангажирани 

како резултат на неповолни временски прилики, не-
мање работа заради недостаток на репроматеријали 
и суровини, дефекти на машините и во други случаи 
кога има застој во работниот процес без вина на 
работниците, до отстранувањето на причините на зас-
тојот може привремено да се ангажираат на след-
ните начини -

— со скратување на работно време согласно со 
закон; 

— распоредување на други работи и работни 
задачи “ 

Одмори и отсуства 

1. Годишен одмор 

Член 8 
Претпријатието за вработување инвалиди е долж-

но на работникот кој засновал работен однос на не-
определено работно време да му обезбеди користе-
ње на годишен одмор !во времетраење од најмалку 18 
работни дена. 

Должината на годишниот одмор од претходниот 
став се зголемува по критериуми утврдени во оп-
штиот акт на претпријатието и тоа по следните кри-
териуми : 

— по основ на инвалидност; 
— работник-мајка на дете до 3 годишна возраст; 
-— работник-мајка' со две или 3 деца до 7 годиш-

на возраст,-
— работник-самохрана мајка со едно дете до 3 

годишна возраст или поведе деца до 15 годишна 
возраст; 

— работник со хронична болест, 
— работник помлад од 18 години,-
— за работа во Ш-та смена,-
—„ по основ на сложеност на работното место, 

работното ,искуство, услови за работа и др. 
Годишниот , одмор може да изнесува најмногу 30 

работни денови, освен ако поинаку не е регулирано 
со посебен закон. 

2. Отсуства 

Член 9 
Работникот има право на отсуство од работа со 

надоместок на личен доход најмногу 7 работни дена 
во текот на една календарска година и тоа 

— за склучување на брак — 3 работни дена; 
— за склучување на брак на деца — 2 работни 

дена; 
— за породување на брачна другарка к - 2 ра-

ботни дена,-
— во случај на смрт на член на потесно семеј-

ство, родител или член на заедничко домаќинство на 
работник — 3 работни дена, 

— во случај на смрт на родител на брачниов 
другар — 2 работни дена,-

— во случај на смрт на близок роднина — 1 ра-
ботен ден; 

— за одење на отслужување во ЈНА — 3 работ-
ни дена; 

— за селидба во друг стан - 3 работни дена; 
— за секое доброволно дарување на крв 2 

последователни работни дена. 
Одлуката за користење на отсуствата ја доне-

сува директорот или работник со посебни овластува-
ња и одговорности. 
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Член 10 
Работникот има право на отсуство без надомест 

на личен доход во случаите утврдени со Општиот ко-
лективен договор за стопанството на СР Македонија, 
за што одлука донесува директорот или работник 
со посебни овластувања и одговорности. 

Заштита на работниците 

Член 11 
Работникот има право на заштита при работа. 
Претпријатието за вработување на инвалиди е 

должно да ги обезбеди потребните услови за зашти-
та при работа во согласност со закон, Општиот ко-
лективен договор и актите на претпријатието. 

Во актот на претпријатието се утврдуваат работ-
ните места кои б“араат работникот да биде заштитен, 
како и видот на заштитните средства што треба да 
му се обезбедат на работникот за извршување на 
работите на тоа работно место, според законот 

Член 12 
Членот н а ' Сојузот на синдикатите ја остварува 

заштитата на правата од работен однос утврдени со 
закон и Општиот колективен договор за стопанство-
то на СР Македонија 

Член 13 
Во претпријатијата за вработување 1 на инвалиди 

на сите работници кои работат во трета смена 
(работа ноќе) им се обезбедува-

— оброк во паузата, 
— организиран превоз; 
— задолжително присуство на стручни работ-

ници; 
— продолжен дневен тл годишен одмор 

V 

Управувачки и самоуправувачки права 

Член 14 
Работниците своите самоуправувачки и управу-

вачки правам ги остваруваат во согласност со закон, 
Општиот колективен договор, Статутот и другите 
општи акти во претпријатието. 

Вработените лица со пречки во психичкиот раз-
виток не можат да бидат бирани во органите на 
управувањето на претпријатието за вработување на 
инвалиди. 

Лични доходи, надоместоци на личните доходи 
и други примања и надоместоци 

Член 15 
Личните доходи според одредбите на овој колек-

тивен договор се Јавни, додека поединечните исплати 
на личните доходи не се јавни 

Чичните доходи се пресметуваат и се исплатуваат 
во нето износ 

Придонесите и даноците на личниот доход на 
работниците ги плаќа претпријатието 

Член 16 
Цената, на работната сила за најнизок степен на 

сложеност ја утврдуваат потписниците на овој колек-
тивен договор, најдоцна во декември во тековната 
за наредната година. 

Доколку во текот на годината дојде до пораст на 
трошоците на живот, најниската цена на работната 
сила се коригира сразмерно на тој пораст во теков-
ниот месец во однос на декември од претходната 
година 

Во претпријатието за вработување на инвалиди 
ако настанат тешкотии во работењето, најнискиот 
личен доход може Јца се намали до 20%, но не по^ 
долго од 6 месеци. 

Цената на работната сила за најнизок степен на 
сложеност — најнизок личен доход за полно работно 
време при нормален учинок изнесува 3.150,00 динари 
месечно. 

Распонот помеѓу најнискиот и највисокиот личен 
доход не може да биде помал од 1 :3,2. 

Член 17 
Со општ акт, односно со договор за работа на 

претпријатието за вработување на инвалиди, се утвр-
дуваат критериумите и мерилата за утврдување на 
резултатите од работењето на работникот, поаѓајќи 
особено од обемот, квалитетот на производите и 
услугите, остварената продуктивност на трудот, одно-
сот кои машините и орудијата за работа, материја-
.лите, суровините, ефикасноста во искористувањето 
на работното време, самоиницијативноста и самодис-
циплината, односот кон соработниците и претпоставе-
ните, сигурноста во извршувањето на поставените 
работни задачи и севкупниот однос према работата. 

Резултатите од работењето на работникот и ви-
сината на личниот доход ги определува, односно 
оценува работникот кој го води и организира про-
цесот на работа. 

Цената на работната сила за најнизок степен на 
сложеност и за одделните повисоки степени на сло-
женост, претставува основен личен доход. 

Член 18 
Работникот има право на личен доход и по 

основ на остварена добивка. 
Делот од добивката што се распоредува за лич-

ни доходи не може, да биде поголем од 50% од ост-
варената добивка. 

Поединечното учество на работникот во добив-
ката е сразмерно на учеството на поединечниот ли-
чен доход во вкупните аконтации во пресметковниот 
период. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Важење на колективниот договор 

Член 19 
Овој колективен договор важи 3 години од де-! 

hot на склучувањето. 
Важноста на договорот може да се продолжи и 

за наредните три години, ако најдоцна три месеци 
пред истекот на рокот за важење не се покрене ба-
рање за негова измена, односно не започне постапка 
за склучување на нов договор. 

Странките можат во било кое време спогодбено 
да го изменат Договорот. 

Решавање на спорови 

Член 20 
За решавање на спорови меѓу странки во овој 

колективен договор, а кои не можат да се решат 
со меѓусебно спогодување се формира Комисија за 
усогласување. 

За спор во смисла на претходниот став се смета 
правен или друг спор (ако се повредени интересите 
на странките) кој произлегува од Колективниот дого-
вор, како и спор кој ќе настане како последица од 
неприфаќањето на предлогот за измени и дополну-
вање на Колективниот договор. 

Состав на Комисијата за усогласување 

Член 21 
Секоја од странките именува два члена во Ко-

мисијата за усогласување. 
Членовите на Комисијата спогодбено именуваат 

претседател на Комисијата од редот на стручна ра-
ботници. 

Започнување на постапката и резултати 
од усогласувањето 

Член 22 
Постапката на усогласување за случаите од член 

21 започнува на барање на една од странките. 

Член 23 
Усогласувањето е неуспешно ако една од стран-

ките писмено изјави, но не пред почетокот на усог-
ласувањето, дека истото се смета за неуспешно 
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Секое усогласување што странките ќ е го постиг-
нат, мора да биде во писмена форма 

Со донесените решенија се надополнува и изме-
нува Колективниот договор 

Измени и дополнување на Колективниот договор 

Член 24 
Секо)а од странките може било кога да предло-

жи измени и дополнување на Колективниот договор. 
Предлогот образложен во писмена форма се дос-

тавува до другата странка, која е должна да се ИЗЈас-
ни по предлогот во рок, од 30 дена. 

Во случај спротивната странка да не го прифати 
предлогот за промени или не се изјасни по предло-
гот во рокот од претходниот став, странката-предла-
гач може да започне постапка пред арбитража 

Постапка пред арбитража 

Член 25 
Ако постапката за усогласување е неуспешна, 

спорот ќе се разреши пред арбитража 
БРОЈОТ на арбитрите е непарен 
Секоја од странките именува еднаков број на 

арбитри, а најмалку два 
Претседателот на арбитражата го именуваат ар-

битрите спогодбено од редот на стручни работници 
Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од 

вкупниот 6poj на членови 
На постапката пред арбитражата се применуваат 

одредбите за избраните судови од Законот за процес-
ната постапка. 

Одлуката на арбитражата е конечна 

Спроведување и толкување па Колективниот договор 

Член 26 
Странките се должни да го спроведат и следат 

остварувањето на Колективниот договор 
СекоЈа од странките во Колективниот договор 

именува по три члена во Комисијата Koja е овласте-
на да дава толкување на одредбите од Договорот. 

Регистрирање и објавување на Колективниот договор 

Член 27 
Колективниот договор ќе се регистрира кај над-

лежен републички орган на управата 

Член 28 
Овој колективен договор влегува во сила од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник на 
СР Македонија“. 

Член 29 
Претпријатијата за вработување инвалиди се дол-

жни да ги усогласат општите акти со одредбите на 
ОВОЈ Колективен договор до 31. 1 1991 година 

Републички одбор на Синдикатот 
на работниците од угостителство, 
туризам, комунално стопанство и 

занаетчиство 

Собор за мало стопанство при 
Стопанска комора на Македонија 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

42. 
Врз основа на член 35 од Статутот на Собра-

нието на СИЗ на културата на град Скопје, Собра-
нието на СИЗ на културата на град Скопје, на сед-
ницата одржана на 30 јануари 1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈ-
НОСТИ И ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА НА ПОДРАЧЈЕ-

ТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на стап-

ките на придонесите од доходот и од личните до-
ходи на работниците заради обезбедување средства 
во СИЗ на културата на град Скопје во 1991 година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на град Скопје 

ќе се остваруваат од следните извори-

— од доходот од стопанството 
— од личен доход од работен однос 
— од личен доход од земјоделска деј-

ност 
— од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска и нестопанска деј-
ност 

1,094'% 
1,8430/а 

0,35% 

2,50% 

Член з 
Оваа одлука влегува во сила со денот ,на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќ е се 
применува од 1 јануари 1991 година и ќе важи до 

конечното трансформирање на самоуправните инте-
ресни заедници 

Бр 03-48/1 
30 јануари 1991 година 

Скопје 

Претседател, 
д-р Киро Дојчиновски, с р. 

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

43. 
Врз основа на член 35 од Статутот на Собра-

нието на СИЗ (на физичката култура на град Скоп-
је, Собранието на СИВ на физичката култура на 
град Скопје, на седницата одржана на 24 јануари 
1991 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛ-

ТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на стап-

ките на придонесите “ од доходот и од личните до-
ходи на работниците заради обезбедување средства 
во СИЗ на физичката култура на град Скопје ,во 
1991 година 

Член 2 
Приходите на СИЗ на физичката култура на град 

Скопје ќ е се остваруваат од следните извори: 

— од доходот од стопанството 0,098% 
— од личен доход од работен однос 0,210% 
— од личен доход од земјоделска деј-

ност 0,075% 
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— од личен доход од самостојно врше-
ње на стопанска и нестопанска деј-
ност 0,50% 

Член 3 
Од утврдените стапки во член 2, алинеја 1 се 

издвојуваат како наменски средства во висина .од 
0,02% за развој и унапредување на врвниот спорт 

Наменските средства се издвојуваат на посебна 
потсметка на СИЗ на физичката култура на град 
Скопје 

Овие средства со посебна програма ,ќе ги рас-
пределува Извршниот одбор на Собранието на СИЗ 
на физичката култура на град Скопје 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќ е се при-
менува од 1 јануари 1991 година и ќ е важи до ко-
нечното трансформирање на самоуправните интерес-
ни заедници 

Бр 03-15/1 
24 јануари 1991 година 

Скопје 

Претседател, 
Златан Манов, с р 

З А Е Д Н И Ц А З А С О Ц И Ј А Л Н А З А Ш Т И Т А -
Р А Д О В И Ш 

44. 
Врз основа на член 106 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр 9/76), од-
редбите од Законот за привремено ограничување на 
располагањето со дел од општествените средства на 
општините, Републиката и на самоуправните инте-
ресни заедници од општествените дејности за по-
трошувачката за првото тримесечје од 1991 година 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 1/91) и член 14 од4 

Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш, 
Собранието на Заедницата, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАП-
КИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИ-
ТА НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапките на придо-

несите за социјална заштита на општината Радо-
виш за 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 
46/90) во член 2 кај придонесот од доход на ос-
новните организации на здружен труд стапката 0,90% 
се заменува со 0,81%, а кај придонесот од личен 
доход од работен однос од нестопанство стапката 
0,63%, се заменува со 0,558^/о. 

Во истата одлука во член 3, организациите на 
здружен труд од основното и средното насочено об-
разование и социјална заштита кои плаќаат 5(Р/о од 
утврдената стапка, 0,315% се заменува со стапката 
0,279%), а организациите од општествена заштита на 
децата кои плаќаат 7(Р/о од утврдената стапка 0,441% 
се заменува со стапката 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во ,.Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1991 година. 

Бр 02-13/1 
22 јануари 1991 година 

Радовиш 
Претседател, 

Павлина Стефанова, с. р 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА 

Општинскиот суд во Гевгелија поведе постапка за 
поништување на чекови со сериските броеви од 
040854 до 040860, при што сите овие седум чекови се 
трасирани за наплата при Стопанска банка — Гевге-
лија, се во бланко ф о р м а и ја задолжуваат сметката 
на подносителот на предлогот за поништување н а 
овие чекови, Андреев Никола од Гевгелија, со чеков-
на карта бр. 478/87. 

Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат ци-
тираните чекови и лицата на кои им е познато каде 
тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во 
Гевгелија во рок од 60 дена од делот на објавување-
то на овој оглас во ,„Службен весник на СРМ“ 

Во истиот рок секое заинтересирано лице може v 

да вложи приговор против предлогот за поништува-
ње на овие чекови 

Се напоменува на должникот дека по овие чеко-
ви не може полноважно да ја исполни' својата обвр-
ска, да ги обнови или замени, да издаде нови, ниту 
имателот смее да ги пренесува правата од чековите. 

Доколку огласниот рок истече без приговори или 
успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе бидат' 
поништени 

Од Општинскиот суд во Гевгелија, Р бр 8/91. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 

Пред Општинскиот суд во Струга се води спор 
за утврдување право на сопственост по тужбата на 
тужителот Емуш Хајрие од Струга, против тужените 
Тељаи Бул бул од Скопје, Емуш Нијаз од Струга и 
Гзиме Ајруш од Струга, сега со непозната4 адреса во 
Италија. Вредност на спорот 810,00 динари 

За привремен застапник на тужената Гзиме 
Ајруш и е поставен Димитри Филипчески, адвокат од 
Струга Истиот ќ е ја застапува тужената се додека 
таа не се јави лично или преку полномошник, однос-
но додека органот за старателство не го извести 
судот дека и поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Струга, П бр 638/90. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителите Салиу Ка-
љош и др. од Тетово, против - тужените општина Те-
тово и Костовски Александар од Тетово, сега со не-
позната адреса и др Вредност на спорот 1 о о о ООО 
динари. 

Се повикува тужениот Костовски Александар од 
Тетово да се јавново рок од 15 дена пред ОВОЈ суд, 
да ја достави сегашната адреса или да постави свој 
полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, 
судот ќе му постави привремен старател кој ќ е се 
грижи за неговите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр 1746/89. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6383/90 од 3 I 1991 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2216-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот за' зад-
руги на Земјоделската задруга „Гајре“, Ц О , Тето-
во, ул. „Мирче Ацев“ бр. 58. Задругата е основана со 
акт за основање бр 228/4 од 28. III. 1990 година, а 
основачи се- Хисен Фетахи, Јолеска Софка, Ислами 
Ибраим, Савиќ Марјан, Бесник Ислами, Јонуз Зубе-
ри, Кајреман Заќири и Исак Халили. 

Дејност: 020110 — полјоделство (производство на 
жита, индустриски растенија, зеленчук, цвеќе, украс-
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ни растенија и д р ) , 020120 - овоштарство (производ-
ство на јаболка, круши, дуњи, сливи, праски, вишни 
и д р ) , 0.20140 — сточарство (одгледување на овци, 
крави, телиња, кози, како и производство на мле 
ко и млечни производи), 020201 — земјоделски 
услуги од растително производство. (обработка на, 
земјиште, жетва, заштита од растителни болести и 
штеточини, вршење транспорт на земјоделски про-
изводи и др , 0G0502 — превоз на стока во друм-
скиот сообраќај (превоз на товар, локално и на дол-
ги релации со камиони, трактори и други моторни 
возила со и без приколка), 060503 — услуги во друм-
скиот сообраќај (издавање и земање под закуп авто-
мобили со и без возачи, здружување н а ' камиони и 
автобуси во задругата за вршење превоз во друм-
скиот сообраќај, обезбедување со гориво, мазиво и 
резервни делови на превозни средства и д р ) , 070111 
— леб, печиво, млеко и млечни производи, 070112 — 
зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, жи-
вина, риба и месни производи, 070114 — разни жи-
вотни продукти, алкохолни и б,езалкохолни пијалаци 
и производи за домашни потреби, 070121 — текстил 
и конфекција, 070122 — обувки, колеа, гума и плас-
тика, 07G123 — метална и електрична стока, 070124 
— огрев и градежен материјал,- 070125 — намештај , 
070126 — керамика, стакло, порцелан, 070127 — бои, 
лакови и хемикалии, 070128 — книги, канцелариски 
материјал и прибор, 070129 — тутун и други не-
прехранбени производи, 070132 — друга трговија со 
мешовити стоки, 070140 — трговија на мало со во-
зила и делови, 070211 — жита и мелнички произво-
ди; 070212 — зеленчук, овошје и преработки, 070213 
— алкохолни пијалаци, 070214 ,— добиток и живи-
на; 070219"— разни животни продукти, производи за 
домашна потреба, 070221 — текстил и конфекција,-
070222 — сурова кожа, волна и сл ; 07022,3 — метал-
на и електрична стока, 070224 — градежен, санита-
рен и инсталационен материјал, 070225 — хемиски 
производи, бои и лакови,- 070226 1— хартија, канце-
лариски материјал и прибор, 070229 — тутун и 
други непрехранбени производи, 070230 — трговија 
на големо со возила, делови и прибор, 070250 —1 

трговија на големо со мешовита стока,- 070260 -—i 
трговија на големо со индустриски отпадоци, 080190 
—. останати угостителски услуги (кафеани, крчми, 
бифиња, барови), 070202 — туристички бироа (услу-
ги во организација и посредување при организирање 
на патувања, излети, екскурзии и др туристички“ 
аранжмани во земјата и странство); 110909 — остана-
ти не стопански услуги (застапување и посредување во 
правниот промет, консигнација и вршење на ко-
мисиони дејности, вршење на промет при реекспорт 
на стоки и услуги) 

Дејности во надворешно^ трговско работење: 
0703 — надворешна трговија со прехранбени про-
изводи, 070320 -— надворешна трговија со непре-
хран,бени производи 

Во правниот промет Задругата истапува во свое 
име и за своја1 сметка 

Во правниот промет Задругата одговара со сиот 
СВОЈ имот. 

Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешно трговското работење е Хисен Фетахи, 
директор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр 6383/90 (1) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр 3944/90 ОД 17. XII. 1990 година, 
регистарска влошка бр. 2-14-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето на задругата и запи-
шувањето право на работење во надворешниот про-
мет на Земјоделската задруга „Бабура", Ц О , с 
Пирава — Валандово, со следните податоци-

Задругата е основана на Основачкото собрание 
од 18 XI 1966 година, а е усогласена со Статут 
усвоен на референдум на 1. VIIT 1990 година Осно-
вачи на задругата кои истапиле се Кркалиев Нишо 
- 1987 година, Делев Горѓи — 1985 година, Аџиев 
Илија -— 1985 година, Тодоров Аритон — 1984 годи-
на, Москов Миле — 1981 година, Панцуров Ѓоко -

1980 год , Беловинов Илија — 1984 год , Беловинов 
Славчо - 1985 год., Устамитов Ванчо — 1986 год , 
СТОЈКОВ Алекса - - 1990 год , Ризов — 1985 год„ Ко-
ванцилиев Ристо - 1989 год , Ризов Ристо — 1989 
год , Димов Дано — 1978 год , Штериов ѓорѓи .—\ 
1976 год , Марџиев Димитар — 1981 год , Велинов 
Глигор —. 1981 год„ Петков Горѓи - 1981 год , Орган-
џиев Симо — 1990 год , Аџиев П. Лазар - 1983 год , 
Коцавлиев Миљо — 1990 година, Павлов Томе — 
1988 година 

Основачи кои се останати во задругата од осно-
вање се.- Кркалиев Нишо, Коцавалиев Перо, Орган-
џиев Васил, Грбашлиев Ристо и Аџиев Крсте од 18. 
XI 1986 година. Кон овие основачи пристапуваат 
основачите Мишаров Ристо, Ризов Блажо, Стојков 
Крум, Прнарков Петар, Гошев Ефтим, Чаков Киро, 
Димов Крсте, Скендеров Митко,' Органџиев Лазо, 
Аџиев Јован, Органџиев Жан, Џонов Блажо, Петков 
Атанас, Подоров Петар, Андов Глигор, Петров Каме, 

ч Андов Ристо, Павлов Ристо, Прнарков Димитар, 
Илиев Васил и Кованцалиев Никола, сите од' с Пи-
рава — Валандово, со одлука од 1. VIII 1990 година. 

Дејност. 020110 — полЈОделство, 070120 — овош-
тарство, 020130 — лозарство, 020 — сточарство; 
02020 — земјоделски услуги, 020201 — земјоделски 
услуги од растително производство, 020202 — зем 
ј одел ски услуги за сточарство; шумарство, собирање 
на шумски плодви, печурки, полжави и сл 013030 
— преаботка на овошје, зеленчук и сл , 013050 .— 
преработка на млеко; 013111 — производство на ра-
кија и сл , 013200 — производство на сточна храна,-
040001 ,— искористување н^ вода за наводнување, 
060502 — превоз на стоки во патниот сообраќај , 
070111 — леб, пецива, млеко и млечни производи, 
070112 — зеленчук, овошје и јужно овошје и пре-
работки, 070113 — месо, живина, риба и месни про-
изводи, 070114 — разни животни продукти, алко-
холни и безалкохолни пијалаци и производи за до-
машни потреби 070140 — трговија на мало со вози,-
ла, земјоделски машини и земјоделска механизација, 
делови, гуми, прибори, приклучни земјоделски ма-
шини и др , 070121 — текстил и конфекција, 070122 
.— сурова кожа, волна и сл.; 070123 - метални и 
електротехнички стоки, 070124 — огрев и градежен 
материјал, 070125 — керамика, стакло и порцелан; 
070127 — бои, лакови и хемикалии, 070211 — жита 
и мелнички производи, 070212 — зеленчук, овошје, 
јужно овошје и преработки; 070213 — алкохолни и 
безалкохолни пијалаци,- 070214 — добиток и живина 
070219 — разни животни продукти и производи за 
домашна употреба, 070221 — текстил и конфекција; 
070222 — сурова кожа, волна и сл , 070223 — метал-
ни и електротехнички стоки,- 070224 — градежен, са-
нитарен и инсталационен материјал, 070225 — хе-
миски производи, бои и лакови, 070230 — трговија на 
големо со возила, земјоделски машини, делови, гуми, 
прибор и сл , 070240 — трговија на големо со наф-
тени деривати; 070250 — трговија на големо со ме-
шовити стоки, 110109 — штедно-кредитно работење. 

Дејности во надворешен промет 070310 — над-
ворешна трговија со прехранбени производи, 070320 
— надворешна трговија со непрехранбени производи. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

Во правниот прбмет задругата одговара за своите 
обврски со сиот свој имот 

За обврските што не може да ги подмири од 
средствата на задругата, одговараат задругарите во 
согласност со Статутот на задругата 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
на,дворешен промет е Крум Стојков — директор, без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег бр. 
3944/90 (2) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Срег бр 6104 'од 26 XII 1990 година, на регис-
тарска влошка бр 2-7280-0 0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на станбената задруга под 
фирма- Станбена задруга „Липа“, Ц О , Неготино, 
ул „Маршал Тито“ бр 138. 
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Скратен назив на фирмата е С. З. „Липа“, Ц. О., 
Неготино 

Основачи се Мингов Вангел, Горгиев Киро, За-
фиров Јордан, Бошев Ванчо, Давчев Илија, Недев 
Томе, Поповски Коле, Веланов Илија, Христов Ван-
чо, Бучков Блажо, Ќимов Никола, Толова-Филипова 
Љубица, Станиславовиќ Кира, Тасева Милунка, Фи-
липовски СтаноЈа, Трајков Ристо, Стојановски Милан, 
Ичков Нули, Цветков Горан, Цветков Блаже, Тодор-
чев Томислав и Недев Лазар, сите од Неготино. 

Дејност- вршење на инвеститорски работи за из-
градба на семејни станбени згради и станови, како 
и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во 
станбената задруга во КОЈ а се наоѓаат и становите 
на членовите на станбената задруга; организирање 
на штедење за стан за членовите на задругата ку-
пување на станбени згради и станови како и делов-
ни простории доколку истите се предвидени во стан-
бената зграда во КОЈ а се наоѓа и станот на членот 
на станбената задруга заинтересиран за вршење на 
дејност со личен труд, со општествено-правни лица 
за потребите на своите членови, набавување на гра-
дежен и друг материјал и елементи потребни за 
изградба, на станови, згради, станови и деловни про-
стории за своите членови - одржување на станбени 
згради и станови на членовите на станбената зад-
руга 

Во правниот промет со трети лица станбената 
задруга истапува во свое име и за своја сметка 

Станбената задруга одговара со сите свои сред-
ства со кои располага 

За обврските на задругата кои не можат да се 
намират од средствата на задругата, одговараат зад-
ругарите во висина на трикратен износ на основач-
киот влог 

Лице овластено за застапувања е Недев Лазар, 
в д директор, со неограничени овластувања 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег., 
бр 6104/90. (3) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег бр. 6320/90 од 13 XII 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр 1-7054-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар запишувањето својство на правно 
лице на дуќан под фирма Моден салон „Ваја“, увоз-
извоз, Скопје, ул „Никола Парапунов" бр. 54. 

Основач- Галев Петар, ул „Радика“ бр. 1/4/6, 
Cкопје 

Дејност: 070121 — текстил и конфекција, тутун 
и други непрехранбени производи; 070132 — остана-
та трговиЈа со мешовита стока, 070122 — обувки, 
кожа, гума и пластика,- ' 

070320 — надворешна трговија со непрахранбени 
производи 

Во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските преземени во правниот промет со 
трети лица одговара со сиот свој имот 

Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешно трговско работење е Галев Петар, овлас-
тено лице за застапување без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр 6320/90 (5) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6154 од 24 XII. 1990 година, на ре 
гистарска влошка бр 2-1036-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот за задру-
ги и запишувањето право на работење во надвореш-
ниот промет на Електро монтажната, услужна и про-
метна задруга „Електротерма", Ц О , увозгизвоз, 
Скопје, ул „Рузвелтова" бр 1 

Дејност 050301 — поставување и исправка на 
градежни инсталации, 050302 — завршни и занает-
чиски работи во градежништвото; 110403 — остана-
то проектирање, 110404 - инженеринг услуги,- 110309 
— неспомнати услуги во областа на прометот (ко-
мисион), 110302 — услуга на реклама и економска 
пропаганда (маркетинг); 070123 — трговија со метал-
на и електротехничка стока, 070132 — трговија со 
мешовита стока, 070140 — трговија на мало, со во-
зила и делови, 070223 — трговија на електротехнич-
ка стока, 070224 — градежен, санитарен и инстала-
ционен материЈал,- 070225 .— хемиски производи, бои 
и лакови, 070230 — трговија на големо со возила, 
делови и прибор, 070250 — трговија на големо со ме-
шовита стока, 070260 — трговија на големо со инду-
стриски отпадоци, 011710 — производство на елек-
трични машини и уреди; 070320 — надворешна трго 
вија со непрехранбени производи, —. поставување и 
поправка на градежни инсталации,- — завршни и за-
наетчиски работи во градежништвото. 

Во правниот промет со трети лица, задругата ис-
тапува со сиот свој имот и средства со целосна одго-
ворност. 

Во правниот промет со трети лица, задругата ќе 
ја застапува Димитровски Димитар, директор на зад-
ругата, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6154/90 (4) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6281 од 17 XII. 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-6960-0-0 О. го запиша во суд-
скиот регистар уписот на дуќанот и правото на: 
вршење работи во надворешно-трговскиот промет 
под фирма- Дуќан „Мат-Ком", деловен комплекс 
„Ловец“, Тетово 

Дејност- Промет на мало со текстилни произво-
д и , конфекција, кожна галантерија, чевли и прибор. 

Дејност во надворешно-трговскиот промет.- трго-
вија на мало со текстилни производи, конфекција, 
кожна галантерија, чевли и прибор 

Лице овластено за застапување во внатрешно и 
надворешно трговско работење е Џеладин Ремзи 
Аднан, со неограничени овластувања и целосна одго-
ворност 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 6281/90. (6) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Чекови од бр 035994780 ДО 035994790, издадени 
од Комерцијална банка АД — Скопје на име Олги-ч 
ца Николовска, Скопје. (4370) 

Работна книшка, на име Ајваз Алијевски, с Ара-
чиново, Скопје (1371) 

Решение бр. 11-4136 од 15 VIII 1990 година на 
име Халиса Сербезовска, Скопје. ( (4383) 

Општа уплатница, уплатена на сметка на „Авто-
македонија" — Скопје на износ 71044,40 динари, 
уплатена од Јоше и Стојан Таневски, Битола (1) 

Свидетелство на име Коле Стојанов, Виница. 
Свидетелства од̂  I до IV година и ' диплома на 

име Јакуп Емини, Тетово (1239) 
Воена книшка на име Милан Проковиќ, Скопје. 
Работна книшка на име Алија Миниши, Скопје. 
Работна книшка бр 8120 на име Фазли Исман 

Хасан, с Радуша, Скопје. (1244) 
Уверение за завршено ВКВ работник на име Сла-

ве Ристевски,, Скопје (1245) 
Свидетелство на име Тони Петрушев, Штип. 
Свидетелство на име Славе Стојанов, Штип. 
Свидетелство на име Душко Тимов, Штип. (1324) 
Свидетелство на име Жаклина Иванова. Стру-

мица (1325) 
Свидетелство на име Блажо Ѓоргиев, Радовиш. 
Свидетелство на име Звезда Милеска, Македон-

ски Брод (1327) 
Свидетелство на име Магда Мирческа, Прилеп. 
Свидетелство на име Абдил Османи, Тетово. 
Свидетелство на име Џумајдин Селмани, Тетово. 
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Свидетелство на име Иљас Иљази, Гостивар: 
Работна книшка на име Нада Фидановска, Скопје 
Воена книшка на име Александар Цингарски, 

Скопје (1333) 
Свидетелство на име Лазар Ѓорѓевски, Куманово 
Свидетелство на име Бајрам Арифи, Тетово. 
Свидетелство на име Исмаилаки Рамадани, Те-

тово. (1338) 
Свидетелство на име Себаедин Садики, Гостивар. 
Свидетелство на име Агим Таири, Гостивар. 
Свидетелство на име Павлина Богмиовска, Бе-

рово ' (1341) 
Свидетелство на име Винко Анастасов, Делчево. 
Свидетелств,о на име Јане Станков, Кочани. (1343) 
Свидетелства за I, И, III и IV година на име 

Митковски Момчило, ,с. Конопница, Крива Паланка 
Свидетелство за I година на име Амди Махму-

довски. Титов Велес 1 (1345) 
Работна книшка на име Камил Османовиќ, Д 

Коњари, Скопје ' (1346) 
Воена книшка на име Вукашин Милошевски, 

Скопје (1347) 
Работна книшка на име Соња Ангеловска, 

Скопје (1348) 
Свидетелство на име Ролета Богојеска, Прилеп 
Свидетелство на име Мире Алексовски, Титов 

Велес ' (1350) 
Свидетелства од I до IV година и диплома на 

име Атије Мустафи, Тетово (1351) 
Свидетелство на име Божидар Исајлоски, Гос-

тивар (1352) 
Свидетелство на име Невенка Трпеска, Гостивар 
Свидетелство на/ име Душанка Манојловска, Гос-

тивар (1354) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на име 

Смилков Стојан, Самоилово, Струмица (1355) 
Воена книшка на име Јовица Николовски, Скопје. 
Работна книшка на име Назиф Бакиќ, Скопје. 
Работна книшка на име Диљавер Исмани, с. 

Крушопек, Скопје. (1358) 
Диплома на име Пецо Макрески, Прилеп (1359) 
Свидетелство на име Венера Ампеска, Прилеп. 
Свидетелство на име Шефкије Мето, Струга, 
Свидетелство на име Авди Емини, Тетово (1362) 
Свидетелство на име Нешат Мурати, Тетово 
Свидетелство на име Дрита Реџо, Тетово (1364) 
Свидетелство на име Бајрам Џемаили, Гостивар. 
Свидетелство на име Лепа Стоилова, Виница 
Свидетелство на име Гордана Стоилова, Виница 
Воена книшка на име Лазо Јовановски, Скопје 
Работна книшка на име Јован Парлапанов, Скоп-

је. (1369) 
Ученичка книшка за II година на име Ристески 

Марјан, Скопје (1370) 
Свидетелство на име Јасминка Богданоска, При-

леп. (1371) 
Свидетелство на име ѓорѓи Дамјановски, Прилеп 
Свидетелство на име Вера Илиевска, Прилеп. 
Свидетелство на име Назмије Цеко, Тетово. 
Свидетелство на име Станка Зафирова, Штип 
Свидетелство на име Виолета Јованова, Радовиш 
Индекс бр. 3432 на име Анастасов С. Ангел, Ти-

тов Велес. (1377) 
Свидетелство за V одделение на име ѓорѓиевска 

Лена, с. Папрадник Титов Велес. (1378) 
Свидетелство за VIIT одделение на име Пановски 

Андреја, Титов Велес. (1380) 
Свидетелство на име Музафер Шаири, Тетово 
Свидетелство на име Бранкица Николоска, Гости-

вар (1382) 
Работна книшка на име Панче Узуноски, Скопје. 
Свидетелство за VIII одделение на име Панче 

Узуноски, Скопје (1385) 
Работна книшка на име ѓурѓица Бобановска,, 

Скопје. (1386) 
Работна книшка на име Тихо Смилевски, Скопје. 
Свидетелство на име Ѓељаљ Фазлии, Тетово. 
Свидетелство на име Осман Арифи, -Тетово 

12 -февруари 1991 

Врз основа на чпен 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 
36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88 и 10/90), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на двајца судии во Општинскиот 

суд Скопје I — Скопје 

Се повикуваат заинтересираните кандидати кој 
ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за 
редовните судови, пријави со биографски податоци 
за движењето во работата и другите активности да 
поднесат до Собранието на СРМ .— Комисија за 
прашања на изборите и именувањата во рок од 15 
дена од денот на објавувањето. 

\ 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕ-
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Бр. 10-331/1 
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