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Врз основа на член 139 од Уставот на СР Ма 
кедонија, член 579 од Законот за здружениот труд 
и член 2 од Општествениот договор за заеднички1! е 
основи и мерила за самоуправно уредување на од 
носите во стекнувањето и распределбата на дохо 
дот во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ" бр. 2/85), Собра-
нието на СР Македонија, Советот на Сојузот на син-
дикатите на Македонија и Стопанската комора на 
СР Македонија (во натамошниот текст: учесници на 
Договорот) склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА САМО-
УПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО СТЕК-
НУВАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ 
И ЧИСТИОТ ДОХОД И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕД-

СТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СР 
МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Учесниците на Договорот, во рамките на своите 

права и должности во развојот на социјалистичките 
самоуправни општествено-економски односи, а осо-
бено на односите во стекнувањето и распределбата 
на доходот, со Општествениот договор за заеднич-
ките основи и мерила за самоуправно уредување на 
односите во стекнувањето и распоредувањето на до-
ходот и чистиот доход и распределбата на сред-
ствата за лични доходи во СР Македонија (во ната-
мошниот текст: Договор), ги утврдуваат заедничките 
основи и мерила за самоуправното уредување на од-
носите во стекнувањето на доходот, распоредувањето 
на доходот и чистиот доход, распределбата на сред-
ствата за лични доходи и за заедничка потрошувач-
ка и другите лични примања и надоместоци на ра-
ботниците во СР Македонија (во натамошниот текст: 
заеднички основи и мерила). 

Член 2 
Учесниците на Договорот се обврзуваат да пре-

земат активности, со самоуправните спогодби на 
сродните дејности, односно групации, и со самоуп-
равните спогодби и самоуправните општи акти на 
организациите на здружениот труд и другите само-
управни организации и заедници, да се конкретизи 
раат заедничките' основи и мерила утврдени со До-
говорот. 

Член 3 
Учесниците на Договорот се обврзуваат, со ната-

мошна разработка и доследна примена на заеднич-
ките основи и мерила утврдени со Договорот, да се 
обезбеди остварување на следните цели: 

— поголема економска и општествена мотивира-
ност и одговорност на работниците за пораст на 
продуктивноста на трудот и ефикасност во стопани-
сувањето со општествените средства и за приспосо-
бување на работењето на организациите на здруже-
ниот труд кон условите на пазарот и потребите на 
општеството и, врз тие основи, за создавање поголем 
доход и зголемување на личниот и општествениот 
стандард; 

— општествено насочување на политиката на рас-
пределба во согласност со начелото за приближно 
исто количество и квалитет на трудот и остварени 
резултати од трудот, да се остварува приближно ед-
наков л и ч е н ДОХОД; 

— надминување на разликите во личните доходи 
и средствата за заедничка потрошувачка, што не се 
засновани врз трудот и резултатите од трудот на 
работниците, меѓу организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници. 

Член 4 
Учесниците на Договорот се согласни, во смисла 

на овој договор: 
— под бруто личен доход да се подразбираат 

чистиот личен доход, обврските за задоволување на 
заедничките и општите општествени потреби кои се 
намируваат од личниот доход и средствата за заед-
ничка потрошувачка што се користат за непосредна 
потрошувачка на работниците; 

— под акумулација да се подразбираат средства-
та за унапредување и проширување на материјалната 
основа на трудот, за создавање и обновување на ре-
зервите и за заедничка потрошувачка што се издво-
јуваат за вложување во објекти од општествениот 
стандард потребни за вршење на дејноста на органи-
зацијата на здружениот труд. 

И. СТЕКНУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

Член 5 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека во 

рамките на своите права и должности, ќе се зала-
гаат за изедначување на условите на стопанисување-
то на единствениот југословенски пазар врз основа на 
дејствувањето на економските законитости и со тоа 
ќе обезбедат услови работниците во основните ор-
ганизации на здружениот труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници (во натамошниот текст: 
ОЗТ) доходот да го стекнуваат во зависност од про-
дуктивноста на трудот, успешноста во управувањето 
ц стопанисувањето со општествените средства и од 
приспособеноста на производството и вршењето на 
другите дејности кон условите на пазарот и потре-
бите на општеството. 

Член 6 
Учесниците на Договорот се согласни со пропит 

сите и мерките на економската политика, како и со 
општественото насочување на стопанскиот и опште-
ствениот развој и со усогласувањето на односите на 
пазарот, пред се, во областа на: системот и поли-
тиката на цените, кредитно-монетарниот систем и по-
литика, системот и политиката на даноците и при-
донесите и во другите области на стопанскиот сис-
тем и економската политика, со почитување на еко-
номските законитости да се создаваат што нерамно-
правни услови за работење и стекнување на доходот 
на единствениот југословенски пазар. 

Учесниците на Договорот се согласни со пропи-
сите и мерките од став 1 на овој член и со другите 
активности што ќе ги преземат, во согласност со 
своите права и должности, да создаваат услови во 
секоја дејност, со приближно исто количество и ква-
литет на трудот и резултатите од трудот, да се ос-
тварува приближно ист бруто личен доход по работ-
ник и приближно иста акумулација во однос на 
просечно користените деловни средства. 
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Член 7 
Учесниците на Договорот се обврзуваат со про-

писите, со мерките на економската политика и со 
други активности да создаваат услови за поголема 
економска и општествена мотивираност ^и одговор-
ност на работниците во ОЗТ за стекнување на до-
ход со учество во заедничкиот приход, односно во 
заедничкиот доход врз основа на здружување на 
трудот и средствата. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при 
уредувањето на меѓусебните односи во стекнување-
то на доходот со учество во заедничкиот приход, од-
носно во заедничкиот доход, да се обезбедат што 
нерамноправни услови за работење и стекнување на 
доходот по тој основ, обезбедувајќи притоа со при-
ближно исто количество и квалитет на , трудот и ре-
зултатите од трудот, да се остварува приближно ист 
бруто личен доход по работник и приближно иста 
акумулација во однос на просечно користените де-
ловни средства. 

Член 8 
Учесниците на Договорот ќ е се залагаат само-

управно утврдената цена, односно самоуправно дого-
ворениот надомест меѓу корисниците и давателите 
на услугите во областа на општествените дејности, 
да се заснова врз самоуправно договорените плано-
ви и програми за работа и развој. 

Како заеднички основи за утврдување на оддел-
ните елегменти на самоуправно договорениот надо-
мест се сметаат: 

— за материјалните и други трошоци на рабо-
тењето — самоуправно утврдените нормативи, зас-
новани врз просечните трошоци и продуктивноста 
на трудот, со кои се дефинира општествено потреб-
ниот труд кој треба да се вложи за давање поеди-
нечна услуга или програма на услуги, односно со 
одделна самоуправна спогодба утврдената висина на 
издатоците зависно од условите под кои ги извршува 
работите давателот на услугите од соодветната оп-
штествена дејност; 

— за амортизацијата — стапките на амортизаци-
јата утврдени со самоуправниот општ акт врз осно-
ва на општествениот договор во согласност со зако-
нот; 

— за средствата што го сочинуваат доходот на 
давателот на услугите - просечниот чист личен до-
ход по работник во стопанството на општината или 
на друга општествено-политичка Заедница, кориги-
ран со коефициентите на сложеноста на трудот и 
условите на работа на ОЗТ, зголемен за средствата 
за заедничка потрошувачка и резерви како и за до-
говорните и законските обврски, додека за средства-
та за унапредување и проширување на материјалната 
основа на трудот што се обезбедуваат во рамките 
на цените на услугите - износот утврден со само-
управната спогодба за основите на планот на само-
управната интересна заедница или со други само-
управни спогодби. 

Член 9 
Учесниците на Договорот се согласни заеднички 

основи за стекнување на доходот на работните за-
едници што вршат работи од заеднички интерес за 
основните организации на здружениот труд во ра-
ботната или друга организација на здружениот труд, 
односно на работните заедници во опште ствено-по-
лишчките организации, општествените организации, 
самоуправните интересни заедници и органите на оп-
штествено-политички заедници, да бидат: 

— остварувањето на планот и програмата за ра-
бота на работната заедница според видот, обемот 
и квалитетот на извршените работи, остварената про-
дуктивност на трудот и економичноста во работе-
њето; 

— зголемувањето на доходот во основните орга-
низации на здружениот труд, за кои работната за-
едница врши работи од заеднички (интерес, што е 
резултат на придонесот на работната заедница; 

— просечниот личен доход остварен во основни-
те организации на здружен труд во работната орга-
низација или сложената организација на здружениот 
труд за кои работната заедница врши услуги, однос-

но просечниот личен доход остварен во основните 
организации на здружениот труд од стопанството во 
општествено-политичката заедница, коригиран со,кое-
фициентите на сложеност на трудот и условите на 
работа. 

Порастот на бруто личниот доход по работник 
во работните заедници што вршат работи од заед-
нички интерес за основните организации на здру-
жен труд, во работна организација или во друга ор-
ганизација на здружен труд, по правило, не може да 
биде поголем од порастот на бруто личниот доход 
по работник во организациите и заедниците за кои 
работната заедница врши работи од заеднички ин-
терес, додека за работните заедници во општестве-
но-политичките организации, општествените органи-
зации, самоуправните интересни заедници и органи-
те на општествено-политичките заедници, не повеќе 
од порастот на бруто личниот доход по работник во 
стопанството на општествено-политичката заедница. 

III. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И ЧИСТИОТ 
ДОХОД 

1. Планирање на односите во распоредувањето на 
доходот и чистиот доход 

Член 10 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат при пла-

нирањето на односите во распоредувањето на дохо-
дот и чистиот доход да се тргнува од реално согле-
даните резултати на трудот и можностите за стек-
нување на доходот во основната организација на 
здружениот труд, како и од нивното споредување 
со резултатите на трудот остварени во другите орга-
низации на здружениот труд. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при 
планирањето на распоредувањето на доходот ОЗТ 
да го планираат, и делот од доходот што е резултат 
на работењето во исклучителни поволни природни 
услови, или што е резултат на исклучителни пазарни 
или други погодности во работењето и стекнување-
то на доходот (во натамошниот текст: дел од дохо-
дот што е резултат на исклучителни погодности). 

Член 11 
Учесниците на Договорот ќ е се залагаат одно-

сите во распоредувањето на доходот и чистиот до-
ход да се утврдуваат и да се усогласуваат со Само-
управната спогодба за основите на планот на ра-
ботната организација, сложената организација и дру-
ги облици на здружување на трудот и средствата. 

- Учесниците на Договорот ќе се залагаат при пла-
нирањето на односите во распоредувањето на дохо-
дот и чистиот доход во рамките на работната орга-
низација, сложената организација на здружениот труд 
или друг облик на здружување на трудот и сред-
ствата и во сродната дејност да се користат пока-
зателите — доход по работник, доход во однос на 
просечно користените средства, бруто личен доход 
по работник и акумулација во однос на просечно 
користените деловни средства. 

Член 12 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат, заради 

усогласување на односите во распоредувањето на до-
ходот во организациите на здружениот труд со ос 
новните определби во општествените планови на Ре-
публиката и , н а општините, да се тргнува од појдов-
ните големини и определби утврдени во тие планови. 

Член 13 
Учесниците на Договорот се обврзуваат пред 

планирањето на односите во распоредувањето на до-
ходот на работниците во ОЗТ да им се обезбеди 
предлог на вкупните потреби и обврски за задоволу-
вање на заедничките и општите-општествени потреби, 
што се намируваат од доходот, врз основа на што 
ќе се оценуваат материјалните можности за задово-
лување на тие потреби во однос на планираниот 
доход. 
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Член 14 
Учесниците на Договорот се согласни бруто лич-

ниот доход по работник и акумулацијата во однос 
на просечно користените деловни средства да се ко-
ристат како заеднички основи и мерила за планира-
ње на односите во распоредувањето на чистиот до-
ход. 

Со примена на основите и мерилата од став 1 
на.овој член, при планирањето на поголем доход, со 
оглед на вложениот труд и користените средства во 
организациите на здружен труд може да се планира 
поголем бруто личен доход по работник во однос 
на појдовната големина на бруто личниот доход по 
работник во стопанството на Републиката, под услов 
да се планира и поголема акумулација во однос на 
просечно користените деловни средства во споредба 
со појдовната големина на акумулацијата според про-
сечно користените деловни средства во стопанството 
на Републиката. 

При планирањето на помал доход, со оглед на 
вложениот труд и користените средства, во органи-
зациите на здружениот труд се планира релативно 
пониска акумулација според просечно користените 
деловни средства во однос на појдовната големина на 
стопанството на Републиката како и релативно пони-
зок бруто личен доход по работник во споредба со 
нивните појдовни големини во стопанството на Ре-
публиката. 

Член 15 
Учесниците на Договорот се согласни, во перио-

дот додека не се отстранат разликите во условите 
на стопанисувањето и стекнувањето на доходот кај 
одделни гранка и групации, споредувањето на аку-
мулацијата во однос на просечно користените делов-
ни средства да се врши со појдовните големини на 
ниво на сродна дејност во Републиката, односно зем-
јата, а бруто личниот доход да се споредува со про-
секот на стопанството на Републиката, односно Југо-
славија. 

Сродните дејности, во смисла на став 1 од овој 
член, на ниво на СР Македонија ќе ги утврдува 
Координациониот одбор за следење и спроведување 
на овој договор по предлог на органите на учесни-
ците во Договорот. 

2. Распоредување на доходот 

Член 16 
Учесниците на Договорот се обврзуваат, во рам-

ките на своите права и̂  надлежности, да преземаат 
мерки и активности за усогласување на обврските 
за задоволување на заедничките и општите опште-
ствени потреби што се намируваат од доходот и 
личниот доход, со односите утврдени во општестве-
ните планови и со движењето на остварениот доход 
и личен доход. 

Заради тоа, учесниците на Договорот се согласни 
да обезбедат: 

— вкупните обврски за задоволување на заеднич-
ките и општите општествени потреби што се нами-
руваат од доходот на ОЗТ да се усогласуваат с,о ос-
тварениот доход според периодичните пресметки и 
според завршната сметка; 

— собранијата на општествено-политичките заед-
ници и на самоуправните интересни заедници да ги 
усогласат обврските од алинеја 1 од овој став, со 
односите утврдени во општествените планови или со 
можностите на ОЗТ, доколку работниците покренат 
иницијатива за вакво усогласување, или да презе-
мат мерки во смисла на член 153 од Законот за здру-
жениот труд со програмата што заеднички ја доне-
суваат со ОЗТ, за отстранување на причините пора-
ди кои таа не е во можност да ги извршува своите 
обврски. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат при го-
дишното утврдување на обврските за задоволување 
на заедничките и на општите општествени потреби 
што се намируваат од доходот да се тргнува од мож-
носта за нивно задоволување, усогласени во плано-
вите на ОЗТ и во општествените планови. 

Член 17 
Организациите на здружениот труд од општес-

твените дејности што еден дел од доходот го оства-
руваат со слободна размена на трудот непосредно со 
организациите од материјалното производство, тој 
доход ќе го распоредуваат за одредени намени како 
и доходот остварен со слободна размена на трудот 
преку самоуправните интересни заедници, со тоа 
што процентуално^ учество на делот од доходот за 
бруто личен доход во така остварениот доход не мо-
же да биде поголемо од учеството на бруто личниот 
доход стекнат преку самоуправните интересни заед-
ници. 

Член 18 
Учесниците на Договорот се согласни, до склу-

чувањето на посебен договор делот од доходот што 
е резултат на исклучителни погодности, да се утвр-
дува како разлика меѓу остварениот доход на ОЗТ 
намален за даноците, придонесите што се намиру-
ваат од доходот и за делот од доходот за работната 
заедница и споредбениот доход на ОЗТ\ 

Споредбениот доход, во смисла на став 1 од овој 
член се добива кога просечниот бруто личен доход 
по работник во стопанството на Републиката ќе се 
коригира со односот на коефициентите на просеч-
ната сложеност на трудот во основната организација 
на здружен труд и просечната сложеност на трудот 
во стопанството на Републиката и со коефициентот 
на условите на работа на дејноста на која и припа-
ѓа ООЗТ и така добиената големина се помножи со 
бројот на работниците во ОЗТ и се зголеми за де-
лот од доходот што ќе се добие кога износот на 
акумулацијата на стопанството, зголемен за догово-
рените обврски и поделен со просечно користените 
деловни средства на стопанството на Републиката, 
ќе се помножи со просечно користените деловни 
средства на ООЗТ. 

Учесниците на Договорот се согласни како дел 
од доходот што е резултат на исклучителни погод-
ности да се смета износот од остварениот доход на 
ООЗТ во смисла на став 1 од овој член што е за 
над 50'% поголем од споредбениот доход. , 

Со самоуправна спогодба на односната група-
ција може да се отстапи од мерилото од став 3 од 
овој член, со претходна согласност на Координацио-
ниот одбор. 

Делот од доходот што е резултат на исклучи-
телни погодности, во смисла на овој член од Дого-
ворот, се планира за тековната година, а се утврдува 
во секој пресметковен период. 

Елементите за утврдување на споредбениот доход 
ги објавува Координациониот одбор врз основа на 
показателите од резолуцијата за општествениот раз-
вој за односната година: Елементите за утврдување 
на споредбениот доход по завршните сметки ги утвр-
дува Координациониот одбор тргнувајќи од оства-
рените резултати по деветмесечните пресметки. 

3. Распоредување на чистиот доход 

Член 19 
Учесниците во Договорот ќе се залагаат при 

распоредувањето на чистиот доход да се поаѓа од 
остварените резултати на трудот и работењето, утвр-
дените односи за распоредување на чистиот доход и 
обврските преземени со самоуправните спогодби за 
основите на планот и со другите самоуправни спо-
годби. 

Член 20 
Учесниците на Договорот (ќе се залагаат во ор-

ганизациите на здружениот труд да се обезбеди при-
мена на заедничките основи и мерила за распореду-
вање на чистиот доход — бруто личен доход по ра-
ботник, и акумулација во однос на просечно корис-
тените деловни средства. 

Организацијата на здружениот труд која оства-
рува поголем доход во однос на вложениот труд и 
ангажираните средства, од планираниот просек на 
стопанството на Републиката, односно на сродната 
дејност, при распоредувањето на чистиот доход има 
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можност да издвојува поголем бруто личен доход по 
работник во однос на планираниот просек на сто-
панството на Републиката, или на Југославија, под 
услов акумулацијата во однос на просечно користе-
ните деловни средства да биде поголема во однос 
на планираниот просек на стопанството на Републи-
ката, односно средната дејност во СРМ или СФРЈ, 
при што за секој процент зголемен износ на бруто 
личен доход по работник над просечниот, износот 
на акумулацијата да се зголеми најмалку за 1,5%. 

Организациите на здружениот труд што оства-
руваат помал доход во однос на вложениот труд и 
ангажираните средства од планираниот на стопан-
ството на Републиката, односно во сродната дејност, 
треба да остварат понизок бруто личен доход по ра-
ботник од планираниот просек на стопанството на 
Републиката или Југославија, со тоа што треба да 
остварат и пониска акумулација во однос на просеч-
но користените деловни средства од планираниот про-
сек на стопанството на Републиката, односно сред-
ната дејност во СРМ или СФРЈ, при што за секој 
процент намален износ на бруто личен доход под 
просечниот, износот на акумулацијата да се нама-
ли до 3%. 

Учесниците на Договорот се согласни во рамки-
те на утврдените стапки од ставот 2 и 3 на овој 
член, за зголемување, односно намалување на аку-
мулацијата со самоуправните спогодби за заеднич-
ките основи и мерила на групациите да се предвидат 
диференцирани стапки на зголемено, односно нама-
лено издвојување во акумулацијата. 

Обврската на организацијата на здружениот труд 
при распоредувањето на чистиот доход да издвојува 
дел за акумулација престанува кога намалувањето 
на бруто личниот доход ќе го достигне нивото на 
загарантираниот личен доходи 

При утврдувањето на соодносите при распореду-
вањето на чистиот доход според заедничките основи 
и мерила од овој член, во доходот, чистиот доход 
и акумулацијата не се засметува делот од доходот 
што е резултат на исклучителните погодности, наме-
нет за акумулација согласно член 18 од Договорот. 

Член 21 
Учесниците на Договорот се согласни при спо-

редувањето на бруто личниот доход по работник со 
просекот на стопанството на Републиката, односно 
СФРЈ, заради воспоставување на меѓузависност на 
бруто личниот доход по работник и акумулацијата 
во однос на просечно користените деловни средства, 
да се имаат предвид разликите во сложеноста на 
трудот и тежината на условите за работа. 

Бруто личниот доход по работник во ОЗТ се 
споредува со просечниот бруто личен доход по ра-
ботник во стопанството на Републиката, односно 
СФРЈ, коригиран со односот на просечната сложе-
ност на трудот во основната организација на здру-
жениот труд и просечната сложеност на трудот на 
стопанството на Републиката, односно СФРЈ. Вака 
утврдениот бруто личен доход по работник на сто-
панството на Републиката, односно СФРЈ, се множи 
со коефициентот на условите за работа. 

Коефициентите на сложеноста на трудот и усло-
вите за работа ги утврдува и објавува Координацио-
ниот одбор со претходна согласност на органите на 
учесниците на Договорот. 

Член 22 
Учесниците на Договорот се согласни ОЗТ од 

општествените дејности во распоредувањето на чис-
тиот доход да тргнуваат од заедничките основи утвр-
дени во член 8, став 2, алинеја 3 од овој договор. 

Учесниците на Договорот' се согласни ОЗТ од 
општествените дејности што непосредно пуштаат во 
промет свои производи и услуги, во распоредување-
то на доходот и чистиот доход да ги применуваат 
заедничките^ основи и мерила што се однесуваат 
на ОЗТ од стопанските дејности. 

Учесниците на Договорот се согласни и ОЗТ од 
стопанството што припаѓаат на областа 11 — фи-
нансиски, технички и деловни услуги, при распоре-
дувањето на чистиот доход да тргнуваат од заеднич-
ките основи утврдени во член 8, став 2, алинеја 3 
од овој договор. 

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДО-
ХОДИ И ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 23 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека во 

согласност со своите права и должности, ќе презе-
маат мерки и ќе покренуваат активности, врз заед-
нички основи да се изградуваат ќ унапредуваат ме-
рилата врз основа на кои се утврдува личниот доход 
на работникот во зависност од придонесот што го да-
ва со СВОЈОТ тековен труд и со управувањето и сто-
панисувањето со општествените средства за зголему-
вање на доходот и со тоа ќе создаваат услови: 

— постојано да јакне општествената и економ-
ската улога на личниот доход како мотив за зголе-
мување на доходот, врз основа на зголемувањето на 
производството и продуктивноста на трудот, смалува-
њето на трошоците на работењето, подобрување на 
ефикасноста на стопанисувањето и квалитетот на из-
вршената работа; 

— повеќе и ноадекватно да се вреднуваат ра-
ботите и работните задачи на работниците во мате-
ријалното ПРОИЗВОДСТВО; 

— секоја работа и работна задача да се мери и 
вреднува и стекнувањето на личниот доход да зави-
си од придонесот на работникот во работата и зго-
лемувањето на доходот по основ на тековниот труд 
и управувањето и стопанисувањето со општествените 
средства; 

— повеќе и поадекватно да се вреднува инвен-
тивниот труд; 

— повеќе и поадекватно" да се вреднуваат рабо-
тите и работните задачи што се вршат во тешки 
услови за работа (работа под земја, во вода, на ви-
сочина, при високи и ниски температури, физички 
напор, работи кои штетно влијаат на здравјето, ра-
боти каде што е зголемена опасноста од повреди на 

ѕработа'и несреќни случаи, работа во повеќе смени 
и друго). 

Член 24 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат заед-

ничките основи и мерила за утврдувањето на придо-
несот во зголемувањето на доходот по основ на те-
ковниот труд да се определуваат врз основа на кван-
титетот ^ и квалитетот на работата, земајќи ги пред-
вид особено: 

— сложеноста на работата што се утврдува во 
зависност од видот и значењето на работите, сло-
женоста на предметите и средствата на трудот, ор-
ганизацијата и технологијата на работа, потребното 
знаење и работното искуство; 

— одговорноста во работата што се утврдува во 
зависност од вредноста на предметите и средствата 
на трудот, одговорноста за нормално одвивање на 
процесот на работа" и од осигурувањето на безбед-
ност при работата како и од навременоста во извр-
шувањето на работните задачи; 

— условите за работа, што се утврдуваат во за-
висност од микроклиматските и техничко-технолошки-
те услови за работа и нивното влијание врз здрав-
јето на работникот; 

— квалитетот на резултатите од трудот што се 
утврдуваат во зависност од квалитетот на произво-
дите или услугите, роковите во кои работите се из-
вршени и остварената продуктивност на трудот. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат норми-
те на работата според кои се утврдуваат количин-
ски и квалитативни ефекти во остварувањето на ра-
ботните задачи за вреднување на резултатите на 
трудот, да претставуваат составен дел на самоуправ-
ните општи акти за основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи. 
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Член 25 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат врз ос-

нова на појдовните основи за утврдување на сложе-
носта на работата, одговорноста на работата и ус-
ловите за работа за типичните работи и задачи во 
рамките на одделните дејности, да се обезбеди един-
ствен пристап при утврдувањето на придонесот ве 
работа по основ на тековниот труд. 

Член 26 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат учес-

твото на средствата за лични доходи по основ на 
минатиот труд во вкупните средства за лични дохо-
ди да го утврдуваат врз основа на успешноста во 
управувањето и стопанисувањето со општествените 
средства. 

Основен показател за утврдување на масата на 
средствата за лични доходи по основ на минатиот 
труд е акумз^лацијата во однос на просечно корис-
тените деловни средства што се коригира со показа-
телите: доходот во однос на просечно користените 
деловни средства и акумулацијата во однос на чис-
тиот доход и со други показатели. 

Акумулацијата во однос на просечно користените 
деловни средства се споредува со просечно остваре-
ната акумулација според користените деловни сред-
ства во последната или во повеќе претходни години. 

Член 27 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат при ос-

тварувањето на поголема акумулација во однос на 
просечно користените деловни средства, земајќи го 
предвид - доходот во однос на просечно користените 
средства и акумулацијата во однос на чистиот до-
ход, во однос на дејностите во Републиката, да се 
остварува поголемо учество на средствата за лични 
доходи по основ на минатиот труд во однос на деј-
ностите во Републиката и обратно. 

Член 28 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат учес-

твото на средствата за лични доходи по основ на ми-
натиот труд во вкупните средства за лични доходи 
во општествените дејности и во работните заедници 
да се утврдува врз основа на просечното учество на 
средствата за лични доходи по основа на минатиот 
труд во вкупните средства за лични доходи на ко-
рисниците на услуги во согласност со член 30 од 
Договорот, како и со примена на други показатели 
што се утврдуваат со самоуправните спогодби за ме-
ѓусебните права и обврски на давателите и на ко-
рисниците на услугите. 

Член 29 
Учесниците на Договорот се согласни придоне-

сот на работникот по основ на минатиот труд да се 
утврдува врз основа на следниве заеднички основи 
и мерила: 

— личниот доход на работникот по основ на те-
ковниот Труд; 

— личниот доход на работникот остварен во го-
дините во кои придонесувал во создавањето на аку-
мулацијата; 

— вкупниот придонес на работникот во управу-
вањето и стопанисувањето со општествени средства 
за време на вкупното траење на работата со опште-
ствените средства. 

Член 30 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат учес-

твото на работниците во работните заедници на ОЗТ 
од стопанството во распределбата на средствата за 
лични доходи по основ на минат труд да се врши 
според просечно учество на личниот доход по основ 
на минат труд во вкупните средства за лични доходи 
во тековниот период на ООЗТ за кои вршат услуги. 

Утврдената стапка на просечно учество според 
став 1 од овој член ќе се применува во еднаква ви-
сина на целата работна заедница и на секој одде-
лен работник. 

Член 31 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат, работ-

ниците во ОЗТ од општествените дејности и од об-
ласта финансиски, технички и деловни услуги од сто-
панството, како и од дејностите на стопанската ин-
фраструктура (електростопанството, железнички сооб-
раќај, пошта — телефон — телеграф, комунални и 
други дејности), да ги применуваат основите и ме-
рилата за распределба на средствата од лични до-
ходи по основ на минатиот труд според овој дого-
вор, при што во маса, личниот доход по основ на 
минатиот труд, ќе се утврдува до висината на про-
сечната стапка на личен доход по основ на мина--
тиот труд остварена во стопанството на Републи-
ката. 

Утврдената просечна стапка ќе се применува 
и во распределбата за секој одделен работник. 

Член 32 
Учесниците на Договорот се согласни, до утвр-

дувањето на заедничките мерила за пресметување на 
вкупниот придонес на работникот, во управувањето 
и стопанисувањето со општествените средства и на 
другите заеднички основи и мерила од член 29 на 
овој договор, личните доходи по основ на минатиот 
труд да се утврдуваат во зависност од: 

— личниот доход по основ на тековниот труд на 
работникот; 

—вкупно признатиот работен стаж. 
Учеството на личниот доход по основ на мина-

тиот труд по одделен работник во однос на лични-
от доход по основ на тековен труд, може да изне-
сува најмногу 20%. 

Диференцираното на учеството на личниот до-
ход по основ на минатиот труд во личниот доход на 
работникот се утврдува со самоуправните спогодби 
на групациите. 

Член 33 
Учесниците на Договорот се обврзуваат дека со 

свои активности ќе го поттикнуваат творештвото и 
ќе ги унапредуваат основите и мерилата за вредну-
вање на инвентивната дејност преку општествени до-
говори и самоуправни спогодби и така ќе создадат 
услови за зголемување на ефикасноста на стопанису-
вањето и намалувањето на трошоците и да се при-
донесува за развој на сопствената технологија и на-
малување на зависноста на стопанството од увозот 
на производи и странска технологија. 

Член 34 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат, работ-

ник со работен стаж над 35 години (мажи), односно 
над 30 години (жени), кој поради намалена работна 
способност предизвикана од старост и исцрпеност, 
вршење на работи односно работни задачи во тешки 
услови за работа во подолг период, повреда на ра-
бота и професионално заболување, се распоредува 
на други, помалку вреднувани работи и работни за-
дачи, врз основа на начелото на заемност и солидар-
ност, д^ учествува во распределбата на средствата 
за лични доходи во висина на просечната аконта-
ција на личниот доход што ја остварил во послед-
ните 3 месеци пред распоредувањето на други работи 
и работни задачи, односно во последните 6 месеци 
доколку е тоа поповолно за работникот. 

Учесниците во Договорот ќе се залагаат при уре-
дувањето на основите и мерилата во смисла на прет-
ходниот став во самоуправните општи акти во ОЗТ 
да се предвиди годишна валоризација на разликата 
во личниот доход во рамките на годишниот пораст 
на просечниот чист личен доход по работник во 
ОЗТ. 

Член 35 
Учесниците на Договорот се согласни загаранти-

раниот личен доход во СР Македонија да не може 
да биде помал од 60% од просечниот чист личен 
доход остварен во стопанството на општината во 
претходното полугодие, но не повеќе од 60% од про-
сечниот чист личен доход остварен во Републиката 
во претходното полугодие. 
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Член 36 
Учесниците на Договорот се согласни најнискиот 

личен доход со кој се обезбедува реално економско 
вреднување на трудот од најнизок степен на сложе-
ност за полно работно време и нормални резултати 
од трудот да не може да изнесува помалку од 70% 
од просечниот чист личен доход остварен во стопан-
ството на општината во претходното полугодие, но 
не помалку од 70% од просечниот чист личен доход 
остварен во Републиката во претходното полугодие. 

Член 37 
Учесниците на Договорот се согласни за ра-

боти и работни задачи за кои се уште во целост 
не се применуваат одредбите на член 126 и 129 од 
Законот за здружениот труд, до преминот кон непо-
средно и конкретно квантитативно и квалитативно 
мерење на резултатите од трудот, да се ограничува 
највисокиот личен доход. 

Висината на највисокиот личен доход во смисла 
на став 1 од овој член 'ќе се утврдува со самоуп-
равните спогодби за заедничките оснрви и мерила 
и самоуправните општи акти на ОЗТ во' зависност од: 

т - карактерот на дејноста на организацијата на 
здружениот труд (сложеноста на деловната пробле-
матика и условите -на работа); 1 

— обемот на ангажираните средства и бројот 
на вработените во организацијата на здружениот 
труд; / 

— доходноста и акумулативноста на организации-
те на здрЈ/жениот труд. 

Учесниците на Договорот се согласни највисо-
киот износ на чистиот личен доход по основ на те-
ковен и минат труд да изнесува до 4 пати од про-
сечниот чист личен доход остварен по работник во 
организацијата на здружениот труд во претходната 
година, но не повеќе од 4,5 пати од просечниот 
чист личен доход остварен во стопанството на Репуб-
ликата во претходната година. 

Член 38 
" Учесниците на Договорот се согласни личниот 

доход на приправникот да изнесува од 70 до 80% од 
аконтациите на личните доходи по основ на теков-
ниот труд на исти или слични работи, а во зависност 
од придонесот во работата и остварените резултати 
во работењето на приправникот. 

Член 39 
Учесниците на Договорот се согласни зголемува-

њето на личниот доход по основ на надоместоци да 
изнесува и тоа: 

— за прекувремена работа од 30%—50'% од те-
ковниот личен доход; 

— за ноќна работа од 30%—50% од тековниот 
личен доход; 

— за работа во денови на државни празници од 
30'%'—50% од просечниот личен доход на работни-
кот остварен во тековниот период 

Учесниците на Договорот се согласни надомес-
тоците на личниот доход, односно другите лични 
примања да изнесуваат, и тоа: 

— за време на привремена неспособност за ра-
бота до 30 дена — најмногу до 90% од просечниот 
личен доход остварен во претходните 3 месеци, а за 
време на привремена неспособност предизвикана со 
несреќа на работа, за време на породилно ОТСУСТВО 
и во други случаи утврдени со закон — 100% од 
просечниот личен доход остварен во последните 3 
месеци; 

— за деновите на користење годишен одмор — 
во висина на просечниот личен доход што работни-
кот го остварип во последните три месеци или друг 
период утврден со самоуправниот општ акт; 

— за регресирање на годишен одмор на работ-
ниците до 60% од просекот на месечниот чист личен 
доход на работниците во стопанството на Републи-
ката остварен во претходната година со тоа што во 
тој износ се засметува и регресирање^ на пансио-
ните и одморалиштата. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат сред-
ствата за регресирање на годишниот одмор да се 
распределуваат на работниците во зависност од при-
ходот на работникот по член на домаќинството и 
од други услови утврдени во самоуправните општи 
акти. 

Член 40 
Учесниците на Договорот ќе се залагаат во са-

моуправните спогодби и другите самоуправни општи 
акти на ОЗТ да се утврдат износите на одделните 
издатоци и тоа: 

— испратнината при одење на работникот во пен-
зија да изнесува најмногу во висината на тримесечен 
просечен чист личен доход на работникот остварен 
во последните 12 месеци, доколку со закон за оддел-
ни органи или служби не е поинаку определено. 

За работник што има понизок просечен личен 
доход од просечниот во организацијата во претход-
ната година, основ за отпремнина претставува про-
секот на организацијата во претходната година, од-
носно претходното полугодие; 

— јубилејните награди може да изнесуваат од-
делно по работник најмногу до висината на про-
сечниот чист личен доход исплатен во стопанството 
на Републиката во претходната година. 

По основ на солидарност на работниците да се 
исплатува: 

— помош на семејството во случај на смрт на 
работникот во висина на тримесечен личен доход од 
просекот на организацијата или Републиката во прет-
ходниот пресметковен период; 

— во случај на смрт на член на потесното се-
мејство што го издржува работникот, помошта да 
изнесува во висина на двомесечен просечен личен 
доход остварен во организацијата или Републиката 
во претходниот пресметковен период; 

— еднократна помош на работникот во случај на 
настанување потешка инвалидност или подолготрај-
но боледување во висина на двомесечен просечен 
чист личен доход остварен во организацијата или 
Републиката во претходниот пресметковен период; 

— еднократна помош на работникот во случај на 
елементарни непогоди, или пожари што предизвика-
ле штета на работникот и неговото семејство во ви-
сина на двомесечен просечен чист личен доход ос-
тварен во стопанството на Републиката во претход-
ната година. 

Предлог за исплата на наведените, видови помош 
по основ на солидарност дава основната организа-
ција на Синдикатот. 

Член 41 
Учесниците на Договорот се согласни дневница-

та за службено патување во земјата да може да из-
несува најмногу до 12'% од просечниот чист месе-
чен личен доход исплатен во стопанството на Ре-
публиката во претходната година, а доколку одделно 
се признаваат трошоците за ноќевање според при-
ложената сметка, до 15% од основицата. 

Дневниците за службено патување во странство 
може да се движат најмногу до висината утврдена 
за работниците во републичките органи на управата. 

Надоместокот за користење на сопствено возило 
за службена цел може да се исплатува по изминат 
километар, најмногу до 20% од највисоката цена на 

- бензинот за еден литар. 
Надоместокот за теренски додаток може да изне-

сува најмногу до 6'% дневно од просечниот месечен 
личен доход исплатен во стопанството на Републи-
ката во претходната година, а во зависност од ус-
ловите на работењето на теренот, оддалеченоста на 
градилиштето од седиштето на организацијата или 
други населени места, климатски услови, обезбеде-
носта на здравствената и друга заштита, организи-
раноста на сместувањето, исхраната на работниците 
и друго. 
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Надоместокот на одвоен живот може да изне-
сува најмногу до 65% од просечниот чист личен 
доход исплатен во стопанството во Републиката во 
претходната година. 

Член 42 

Учесниците на Договорот се согласни партици-
пацијата во трошоците на исхраната во организаци-
јата каде што е организирана општествена исхрана 
или се обезбедува општествена исхрана со топол 
Оброк ка ј друга организација може да изнесува по 
вработен до 15% од просечниот чист личен доход 
исплатен во претходната година во стопанството на 
Републиката, односно СФРЈ, ако е тоа поповолно. 
За работниците на работни места каде што не е 
можно да се обезбеди топол оброк, организацијата 
може да им издава ладен оброк до висина на истиот 
износ. 

Учесниците на Договорот ќе се залагаат во ОЗТ 
каде што не е организиран превоз на работниците, 
да се обезбеди надоместок на трошоците за превоз 
на работниците при одење и доаѓање од работа во 
висина на трошоците на превозот со градскиот сооб-
раќај. 

V. СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО И ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНУВАЊА НА ДОГОВОРОТ 

Член 43 

Учесниците на Договорот се согласни заради сле-
дење на спроведувањето на Договорот да се формира 
Координационен одбор. 

Во Координациониот одбор, Собранието на СРМ, 
Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија 
и Стопанската комора на Македонија делегираат по 
еден претставник и негов заменик. 

Член 44 

Учесниците на Договорот се согласни Коорди-
национиот одбор за следење на спроведувањето на 
Договорот да ја разгледува состојбата, појавите и 
проблемите и да дава иницијатива за преземање мер-
ки и активности во спроведувањето на Договорот, 
да дава објаснувања и толкување на одредбите на 
Договорот и да врши други работи што ќе му ги 
доверат учесниците на Договорот. 

Координациониот одбор во соработка со Служ-
бата на општественото книговодство на Македонија ќе 
го пропише и објави образецот за следење на приме-
ната на овој договор, а Службата на општественото 
книговодство на Македонија ќе го организира при-
бирањето и обработката на податоците и за постиг-
натите резултати ќе ги известува учесниците на До-
говорот. 

Учесниците на Договорот ќ е се залагаат во са-
моуправните спогодби што ОЗТ ги склучуваат во 
работните и сложените организации на здружениот, 
труд и во други облици на здружување и органи-
зирање да утврдуваат мерки за враќање, односно 
компензирање на пречекорените износи од оние ОЗТ 
што нема да се придржуваат кон заедничките осно-
ви и мерила од членовите 18, 20, 32, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40. 41 и 42 од Договорот. 

Член 45 

Учесниците на Договорот се согласни услови за 
работа на Координациониот одбор за следење на 
спроведувањето на Договорот да обезбедува Советот 
на Сојузот на синдикатите на Македонија. 

Член 46 

Учесниците на Договорот се согласни дека ини-
цијатива за измени и дополнувања на Договорот 
може да даде секој учесник во Договорот. 

Учесниците на Договорот се согласни иницијати-
вата од став 1 на овој член да му се поднесува на 
Координациониот одбор за следење на спроведување-

то на Договорот, кој е должен, со свое мислење, да 
им ја достави на другите учесници на Договорот, нај-
доцна во рок од 30 дена од денот кога му е доста-
вена. 

Учесниците на Договорот се согласни измените 
и дополнувањата на Договорот да се вршат по пос-
тапка според која е склучен. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 

Учесниците на Договорот се согласни, органите 
на групациските самоуправни спогодби, со претход-
на согласност на Координациониот одбор за следе-
ње и спроведување на овој договор, да може да 
одобруваат на одделни ОЗТ отстапување од заеднич-
ките мерила од член 20 на Договорот, доколку 
со нивната примена се предизвикуваат посуштествени 
нарушувања во нивото и динамиката на личните до-
ходи и акумулацијата за 1986 година. 

Член 48 

Учесниците на Договорот се согласни да презе-
мат активности самоуправните спогодби и другите 
самоуправни општи акти, со кои поблиску се разра-
ботуваат, односно конкретизираат заедничките осно-
ви и мерила утврдени во Договорот да се склучат 
односно усогласат најдоцна во рок од 6 месеци од 
донесувањето на Договорот. 

Член 49 

Со влегувањето во сила на овој договор преста-
нува да важи Општествениот договор за заедничките 
основи и мерила во усогласувањето на самоуправното 
уредување на односите во распоредувањето на дохо-
дот и чистиот доход и распределбата на средствата 
за лични доходи во СР Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 41/77). 

Член 50 
Договорот се смета за склучен кога ќе го усво-

јат учесниците во Договорот и ќе го потпишат нив-
ните овластени претставници. 

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

Скопје, август 1985 година 

ЗА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА. 
Андон Мојсов, с. р. 

член на Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија 

ЗА СОВЕТОТ НА СОЈУЗОТ НА 
СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, 

Д-р Синиша Спасов, с. р. 
член на Претседателството на Советот 

на Сојузот на синдикатите на 
Македонија 

ЗА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА, 

М-р Томе Атанасовски, с. р. 
член на Извршниот одбор на Собранието 
на Стопанската комора на Македонија 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

244. 
Врз основа на член 27 став 2 од Законот за ста-

рост) осигурување на земјоделците („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/78) и член 26 став 1 точка 17 
од Статутот на Републичката самоуправна интересна 
заедница за старосно осигурување на земјоделците 
(„Службен весник^, на СРМ4' бр. 21/82), а во соглас-
ност со Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за старосно осигурување на 
земјоделците, на седницата одржана на 4 јуни 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ СТАРОС-

НИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Минималните старосни и семејни пензии до ви-

сината на минималната старосна пензија се зголему-
ваат за 25 насто и изнесуваат 1.500 динари месечно. 

Член 2 
Основица за определување износот на зголему-

вањето на пензиите од член 1 на оваа одлука прет-
ставува износот на пензијата што му припаѓа на 
корисникот на пензија за месец јуни 1985 година. 

Член 3 
Зголемувањето на пензиите според оваа одлука 

припаѓа сметано од 1 јули 1985 година. 

Член 4 
Усогласувањето на пензиите според оваа одлука 

ќе се изврши по службена должност, без донесува-
ње на решение. -

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а (ќе се применува од 1 јули 1985 година. 

Бр. 02-46 
4 јуни 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Стојан Стојменов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
БИТОЛА 

245. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Битола, Собрание-
то на Општинската СИЗ за здравствена заштита — 
Битола, на седницата одржана на 26 август 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА ВО СТРАНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД 

ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1985 ГОДИНА 
Член 1 

Стапката на придонесот за здравствена заштита 
за 1985 година се утврдува на 12,00'% од бруто лич-
ниот доход и другите примања во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита 7% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување 5%. 

Придонесот за здравствена заштита во случај 
на несреќа на работа и заболување од професионал-
на болест се утврдува во висина од 1,00!0/о. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

— кај обврзниците кои формираат доход, оства-
рениот доход, 

— кај обврзниците кои не формираат доход, бру-
то личните доходи и другите примања. 

За лицата кои работат по договор за дело ќе 
се плаќа придонес за здравствена заштита за случај 
несреќа на работа по стапка од 1'% на исплатениот 
надоместок. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство (за деташирани работници) 
се одредува во висина од 20% од чистиот личен 
доход, односно основицата утврдена со посебна од-
лука. 

Придонесот од претходниот став по видови на 
осигурување се распоредува сразмерно на стапката 
утврдена со член 1 на оваа одлука. 

Член з 
Придонесот за здравствена заштита на корисни-

ците на пензии, СИЗ на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија го плаќа по стапка што 
одговара на нето стапка на бруто стапка од член 
1 став 1 на оваа одлука. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставуваат вкупно исплатените 
пензиски примања во времето за кое се плаќа при-
донесот. 4 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Закон, Статутот, оваа 
одлука и други општи акти на Заедницата. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-1311/17 од 22 декем-
ври 1984 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува на личните доходи од 
1 септември 1985 година. 

Одлуката да се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-1028/5 ^ 
25 август 1985 година 

Битола 
Собор на делегати-корисници на услуги, 

работници 
Претседател, 

Ана Готева, с. р/ 
Собор на делегати-даватели на услуги 

Претседател, 
Живка Стојковска, с. р. 

Собрание на ОЗЗЗО — Битола 
Претседател, 

д-р Илија Илиевски, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за висината на при-
донесот за насоченото образование, донесена од Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во рударство, рударски ис-
траги, обоена и црна металургија и неметали, обја-
вена во „Службен весник на СРМ", бр. 24/85, се пот-
п а д н а л а грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата 

за републичкиот данок на доход", се заменуваат со 
зборовите „остварениот доход". 

Бр. 09-20/2-А 
10 септември 1985 година 

Скопје 
Од Собранието на Заедницата. 
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По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за висината на при-
донесот за насоченото образование, донесена од Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во електро-енергија, елек-
троиндустрија, метална и графичка индустрија, обја-
вена во „Службен весник на СРМ", бр. 24/85, се пот-
паднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицатаза 

републичкиот данок на доход", се заменуваат со збо-
ровите „остварениот доход". 

Бр. 10-49/2-А 
10 септември 1985 година 

Скопје 
Од Собранието на Заедницата 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за висината на придо-
несот за насоченото образование, донесена од Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во хемиска индустрија, текс-
тилна индустрија, индустрија за чевли, кожа и гума, 
објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 24/85, се 
потпаднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата 

за републичкиот данок на доход", се заменуваат со 
зборовите „остварениот доход". 

Бр. 11-20/2-А 
10 септември 1985 година 

Скопје 
Од Собранието на Заедницата 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за висината на ПРИ-
донесот за насоченото образование, донесена од Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во градежништво и градеж-
на инлустрија, објавена во Службен весник на СРМ", 
бр. 24/85, се поткраднала грешка, поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЧЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата 

за републичкиот данок на доход", се заменуваат со 
зборовите „остварениот доход". 

Бр. 12-31/2-А 
10 септември 1985 година 

Скопје 
Од Собранието на Заедницата 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за висината на придо-
несот за насоченото образование, донесена од Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во земјоделство, шумарство, 
дрвна инлустрија, индустрија на тутун и прехран-
бена индустрија, објавена во „Службен весник на 
СРМ", бр. 24/85, се поткраднала грешка, поради што 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИПОНЕСОТ 

ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата 

за републичкиот данок на доход", се заменуваат со 
зборовите „остварениот доход" 

Бр. 13-35/2-А 
10 септември 1985 година 

Скопје 
Од Собранието на Заедницата 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за висината на придо-
несот за насоченото образование, донесена од Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во сообраќај и врски, обја-
вена во „Службен весник на СРМ", бр. 24/85, се пот-
п а д н а л а грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата 
за републичкиот данок на доход", се заменуваат со 
зборовите „остварениот доход". 

Бр. 14-18/2-А 
10 септември 1985 година 

Скопје 
Од Собранието на Заедницата 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е ,дека во Одлуката за висината на при-
донесот за насоченото образование, донесена од Со-
бранието на Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во трговија, угостителство, 
туризам, занаетчиство и комуналната дејност, обја-
вена во „Службен весник на СРМ", бр. 24/85, се пот-
п а д н а л а грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Во член 4, вториот ред, зборовите: „основицата 
за републичкиот данок на доход", се заменуваат со 
зборовите „остварениот доход". 

Бр. 15-42/2-А 
10 септември 1985 година 

Скопје 
Од Собранието на Заедницата 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за висината на придо-
несот за насоченото образование, на Самоуправната 
интересна заедница на насоченото образование во 
здравство и социјална заштита, објавена во „Служ-
бен весник на СРМ", бр. 24/85, се поткраднала греш-
ка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Во член 5, вториот ред, зборовите: „основицата 
за републичкиот данок на доход", се заменуваат со 
зборовите „остварениот доход". 

Бр. 16-25/3-А 
10 септември 1985 година 

Скопје 
Од Собранието на Заедницата 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за висината на придо-
несот за насоченото образование, на Општата заед-
ница на насоченото образование, објавена во ^Служ-
бен весник на СРМ", бр. 24/85^ се поткраднала греш-
ка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Во член 5, вториот ред, зборовите: „основицата 
за републичкиот данок на доход", се заменуваат со 
зборовите „остварениот доход". 

Бр. 17-376/2-А 
10 септември 1985 година 

Скопје 
Од Собранието на Заедницата, 
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Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за зголемување на 
издршка по тужбата на малолетната тужителка Да-
ниела Радовиќ од Скопје, застапувана од нејзината 
мајка законскиот застапник Вера Канурковска од 
Скопје, со стан на ул. „Крсте Асенов" бр. 1/319, про-
тив тужениот Радослав Радовиќ од Скопје, со иста 
адреса, а сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Радослав Радовиќ да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок да ја достави сво-
јата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
на истиот ќе му биде одреден привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I I — Скопје, VI. П. 
бр. 1867/85. 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Ристеска Стојковска Цве-
та од Скопје, ул. „Фрушкогорска" бр. 9, против ту-
жениот Ристески Стојан од с. Русјаци, Македонски 
Брод, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Ристески Стојан да се ја-
ви во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот Ристески Стојан не се јави 
во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден 
привремен старател кој ќе ги застапува неговите ин-
тереси пред судот. 

Од ОПШТИНСКИОТ суд Скопје II — Скопје, П . бр. 
2725/85. (104) 

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на ту-
жителот Адем Бислимовски од Скопје, со стан на ул. 
„Христијан Тодоровски-Карпош" бр. 8, против туже-
ниот Муаремов Екрем од Скопје, а сега со непозна-
та адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Муаремов Екрем од Скоп-
је да се јави во овој суд во рок од 30 дена по обја-
вувањето или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, 
на истиот ќе му биде одреден привремен старател 
кој ќе ги застапува неговите интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI. П. 
бр. 1883/85. (105) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ . 

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен 
парничен предмет по тужбата на ѓорѓиева Марика 
од Радовиш, против тужениот ѓорѓиев Костадин од 
Радовиш, со непозната адреса. 

Се повикува истиот во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот да се јави во овој суд или да пос-
тави свој полномошник. 

Во спротивно, овој суд ќе му постави привремен 
старател, кој ќе ги застапува неговите интереси по 
овој спор. 

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 534/85. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1019 од 14. XI. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1931-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
„Паркет-градба" — Занаетчиско-услужна и производ-
на задруга, Р. О. — Скопје, ул. „840" бб, населба 
„Маџари". 

Задругата е основана со Самоуправната спогод-
ба за здружување од 11. VI. 1984 година. 

Основачи на задругата се: Петрушевски Благоја 
- Скопје, Милевиќ Радојко - Скопје, Стаменковски 
Цанко — Скопје, Николовски Радован — Скопје и 
Николовски Наум од Скопје. 

Основни дејности: паркетарска; изолатерска; из-
работка и поставување на подови со вештачка смо-
ла; печкарска и керамичарска за поставување на 
плочки; стаклорезачка. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за обврските 
сторени во правниот промет со трети лица одговара 
со сите свои средства. 

Задругарот — основач на задругата во правниот 
промет со трети лица одговара во висина на задруж-
ниот влог, односно за обврската на задругата сторе-
на во правниот промет со трети лица одговара ог-
раничено супсидијарно за секоја обврска до износ 
од 10.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Петрушевски 
Благоја, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1019/84. (454) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 50 од 5. II. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 106, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на РО Завод за рехабилитација на деца со оште-
тен слух „Кочо Рацин" — Битола, со следните по-
датоци : Лице овластено за застапување на РО е Ми-
хајловски Владимир, индивидуален работоводен ор-
ган, в. д. директор, со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Таневски Киро. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Ф. бр. 

50/85. (77) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 55 од 13. И. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 590-05, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на ООЗТ ЦОУ „Наум Охридски" с. Пештани, РО 
„Кирил и Методиј" — Охрид, со следните податоци: 
Лице овластено за застапување на ООЗТ е Иваноски 
Саве, в. д. директор, со полни овластувања. 

Му престанува овластувањето на привремениот 
управник Мицкоски Зоре. 

Од Окружниот стопански еуд во битола, Фи. бр. 
55/84. . (79) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 56 од 13. II. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 590-02, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на ООЗТ ЦОУ „Григор Прличев" - Охрид, РО 
„Кирил и Методиј" — Охрид, со следните податоци: 
Лице овластено за застапување на ООЗТ е Бунта-
шеска Елена, директор, со полни овластувања. 

Му престанува овластувањето на Илиоски Војде. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 

56/85. (80) 

' Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 60 од 14. II. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 667, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на РО Училиште за средно насочено образование „НХ 
Орде Чопела" — Прилеп, со следните податоци: 
Лице овластено за застапување на РО е Илија Т р е -
носки, индивидуален работоводен орган, со неогра-
ничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Петкоски Весе-
лин. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
60/85. (81) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 342 од 28. XII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 83, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на називот на Општинската самоуправа 
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на интересна заедница за здравствена заштита -
Прилеп, со следните податоци: Се менува називот 
на Општинската самоуправна интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Прилеп 
и истиот ќе гласи: Општинска самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита, со ц. о При-
леп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
342/84. (82) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 328 од 24. XII. 1984 година, на регис-
тарска влошка бр. 318, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на фирмата на РО Медицински цен-
тар „Борка Талески" - Прилеп, со следните дода-
тоци: Се менува фирмата на Работната организација 
Медицински центар — Прилеп и истата ќ е гласи: 
Работна организација Медицински центар „Борка Та-
лески" со н. сол. о — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
328/84. ' (83) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 45 од 5. II. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 318-18, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на називот на ООЗТ Општа бол-
ница со специјалистички амбуланти — Прилеп, во 
состав на Медицинскиот центар „Борка - Талески" — 
Прилеп, со н. сол. о., со следните податоци: Се ме-
нува називот на ООЗТ Општа болница со специјалис-
тички амбуланти — Прилеп, и истиот ќ е гласи: ООЗТ 
Општа болница со специјалистички амбуланти — 
Прилеп,во состав на Медицинскиот центар „Борка 
Талески" со н. сол. о. — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
45/85. (84) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 46 од 5. И. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 318-11, ја запиша во судскиот 
регистар промената' на називот на ООЗТ Завод за 
здравствена заштита — Прилеп, во состав, на Меди-
цинскиот центар „Борка Талески" — Прилеп, со след-
ните податоци: Се менува називот на ООЗТ Завод 
за здравствена заштита — Прилеп, во состав на Ме-
дицинскиот центар — Прилеп и истиот ќ е гласи: 
ООЗТ Завод за здравствена заштита — Прилеп во 
состав на Медицинскиот центар „Борка Талески" со 
н. сол. о — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
46/85. (85) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 43 од 5. II. 1985 година, на регистарска 
влошка, бр. 318-01, ја запиша во судскиот регистар 
промената на називот на ООЗТ Здравствена станица 
„Тут-ком" — Прилеп, во состав на РО Медицински 
центар „Борка Талески" — Прилеп, со следните по-
датоци : Се менува називот на ООЗТ Здравствена 
станица „Тут-ком" — Прилеп, на Медицинскиот цен-
тар — Прилеп и истиот ќе гласи ООЗТ Здравствена 
станица „Тут-ком" — Прилеп, во состав на РО Ме-
дицински центар „Борка Талески" со н. сол. о. — 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
43/85. (88) 

Окружниот стопански суд во Скопје^ со реше-
нието Фи. бр. 423 од 2. IV. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1591-0-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на називот на Пионерскиот дом 
„25 Мај", со следните податоци: Досегашната фирма 
на Пионерскиот дом „25-ти Мај", Ц. О. - Валандо-
во, ул. „6 Ноември" бр. 25, се менува и во иднина 
ќе гласи: Културен центар „25-ти Мај", Ц. О. — Ва-
ландово, ул. „6 Ноември" бр. 25. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
423/85. ч ^1оо) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
ние Фи. бр. 47 од 5. II. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 318-06, ја запиша во судскиот регистар 
промената на називот на ООЗТ Аптека со депоа на 
терен — Прилеп, во состав на Медицинскиот центар 
„Борка Талески" — Прилеп, со н. сол. о.,, со след 
ните податоци: Се менува називот на ООЗТ Аптека 
со депоа на терен — Прилеп, во состав на Меди-
цинскиот центар - Прилеп, и истиот ќе гласи: ООЗТ 
Аптека со депоа на терен — Прилеп, во состав на 
Медицинскиот центар „Борка Талески", со н. сол. о 
— Прилеп. 

Од окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
47/85. (86) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. .178 од 12. II. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1546-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот решстар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита, со Ц. О. — Валандо-
во, ул. „Никола Карев" бб, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Тошев Васил, прет-
седател, без ограничување, а се запишува за нов 
застапник Боривој Танчев, секретар, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
178/85. (101) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 237 од 1. III . 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-35-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено. за застапу-
вање на Комбинираната детска установа „Вељко Вла-
ховиќ", Ц. О. — Валандово, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Шунтова Мита, ди-
ректор, со неограничени овластувања, а се запишу-
ва за нов застапник Васка Лидова, в. д. директор, 
со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
237/85. (102) 

Окружниот стопански суд во Битола ,со реше-
нието Фи. бр. 44 од 5. II. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 318-17, ја запиша во судскиот регистар 
промената на називот на ООЗТ Амбулантно-поли-
клинички служби со диспанзерски дејности — При-
леп, во состав на РО Медицински центар „Борка Та-
лески" — Прилеп, со следните податоци: Се менува 
називот на ООЗТ Амбулантно-поликлинички служби 
со диспанзерски дејности — Прилеп на РО Меди-
цински центар — Прилеп и истиот ќ е гласи: ООЗТ 
Амбулантно-поликлин-ички служби со диспанзерски 
дејности — Прилеп, во состав на Медицинскиот цен-
тар „Борка Талески" со н. сол. о. — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
44/85. (87) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 426 од 11. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1977-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Југопроизвод", Р. О. — с. 
Николиќ — Гевгелија. 

Задругата е основана со одлука на основачкото 
собрание, одржано на ден 21. II. 1985 година. 

Основачи на задругата се: Иванов Крсте, Џинго-
10в Петре, Киров Иљо, Танев Мито, Гогов Доне, Рис-
тов ѓорѓи, Стојчев Глигор, Танев Стојан, Танев Кос-
та, Гогов Атанас, Аргиров Горѓе, Јанкулов Иљо, Та-
ртев Костадин, Ристов Ристо, Тошев Никола, Тунев 

Ѓорѓе, Аргиров Доне, Терзиев ѓорѓи, Киров Дељо, 
"Киров Мито, Ристов Петар, Бозаџиев Стојан, Стојчев 

Ѓорѓе, Ристов ѓорѓе, Гајдаџиев Мито, Стојчев Ефтим, 
Гунев ѓорѓи. Гогов Мито, Илков Борис, Ангелов Ва-
сил, Тунев Алекса и Киров Киро од с. Николиќ. 

Основни дејности: 
— земјоделско производство; 
— пласман на земјоделско производство; 
—градинарство, овоштарство и лозарство; 
— собирање на лековите растенија и шумски пло-

дови ; 
— собирање и преработка на печурки; 
— сточарство и пласман на сточарски производи; 
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— вршење услуги и давање совети на здруже-
ните земјоделци во врска со земјоделското производ-
ство; 

— вршење на услуги со земјоделска механиза-
ција; 

— набавка и промет на сите видови репроматери-
јали потребни за земјоделското производство. 

Споредни дејности: 
— шгедно-кредитно работење; 
— набавка и промет на градежни материјали; 
— промет со мешана стока; 
— изработка на домашни Ракотворби; 
— организирање на транспорт на свои производи; 
— вршење на услуги од малото стопанство; 
— експлоатација и промет на трска во Дојран-

ското Езеро. 
Земјоделската задруга во правниот промет со тре-

ти лица истапува во свое име и за своја смртка. 
За обврските сторени во правниот промет со тре-

ти лица Задругата одговара со сите свои средства. 
За обврските на Задругата емчат задругарите до 

висината на здружениот влог од 14.375,00 динари за 
секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Киров Киро, в. 
д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
426/85. - (103) 

Окружниот стопански суд .во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 234 од 29. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1585-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Медитеран", 
РО од с. Моин — Гевгелија, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Блажевски Борис, 
директор, без ограничување, а се запишува новиот 
застапник Стефановиќ Величко, директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
234/85. (104) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1267/84 од 26. III. 1985 година, на ре-
гистарска влошка бр. 4-1969-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар запишувањето на Работната заедни-
ца Авто-мото друштво „Дичо Панов" — Гевгелија, 
Работна заедница за обука на возачи, н. сол. о — 
Гевгелија, ул. „Борис Кидрич" бр. 14 — Гевгелија. 

Основни дејности: 
120190 — стекнување на посебно знаење за уп-

равување на моторно возило. 
Работната заедница во правниот промет со трети 

лица истапува во име и за сметка на Авто-мото дру-
штвото „Дичо Панов" — Гевгелија. 

За обврските на Работната заедница стекнати и 
сторени во правниот промет со трети лица Авто-мо-
то друштвото „Дичо Панов" — Гевгелија одговара 
неограничено и солидарно. 

Лице овластено за застапување е Димитар Анге-
лов, стручен секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1267/84. (125) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 175 од 19. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1735-3-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Југо-прогрес", Н. Сол. О. со 
ОЗО — Гевгелија, Основна задружна организација 
„Прогрес-кооп" — Гевгелија. 

Основната задружна организација е основана и 
конституирана со одлука од 29. XII. 1984 година. 

Основачи на задругата се: Манчев Ристо. Пропа-
нова Марија, Алчинова Марика, сите од Гевгелија, 
Алчинова Витка од с. Мрзенци, Миов Ангел од Гевге-
лија, Ковачев Ристо од Гевгелија, Јанчев Васо од с. 
Балинци, Динев Слободан. Манев Васо. Танчев Нико-
ла, Бутров Митко, Проданов Богдан. Шуклев Митко, 
Зоев Димитар. Манчев Никола. Чакалов Борис, Поп-
дучев Спасо Корнаков Санде, Маглинчев Ристо, По-
пов Боро, Николов Трајко, Јорданов Јордан, Петров 

Душко, Делев Кирил, Прошев Димитар, Манчев 
Љупчо, Старделов Дело, Чучанов Димитар, Каев Ѓор-
ѓе, Лешев Петар, Божинов Милосав, Марков Тодор, 
Ангелов Крсте, Батанџиев ѓорѓе, Бончоков Киро, Фи-
липовски Душан, Гошев Илија, Јанчев Андреа, Јова-
нов Крсте, Ѓоргиев Ристо, Гиков Јордан, Ристо Јани, 
Стамаков Кирил, сите од Гевгелија, Каракабаков Пе-
тар од с. Стојаково, Попристов Васо, Трајановски Вла-
до, Поп Дамаков Ристо, Поп-Дамаков Ванчо, сите 
од Гевгелија, Лазаров Душко, Купанов Крсте, Купа-
нов Кире, Караѓонов Петар, Картов Димитар, Лаза-
ров Крсте, Лазаров Владо, Лазарева Марика, Петков 
Анго, ѓорѓиев Киро, Димитров Тодор и Ангелов То-
дор, сите од с. Прдејци. 

Основни дејности: 
— земјоделско стопанство и пласман на земјо-

делски производи, градинарство, овоштарство, лозар-
ство, лековити растенија, шумски плодови, преработ-
ка на печурки и сточарство; 

— деловни услуги и совети на здружените зем-
јоделци и кооперанти, вршење услуги со земјоделска 
механизација и промет со репроматеријали. 

Споредни, дејности; 
— штедно-кредитно работење, промет на градеж-

ни материјали и мешана стока и изработка на до-
машни Ракотворби. 

Основната задружна организација во правниот 
промет со трети лица истапува во свое име и за сво-
ја сметка, освен за работите за кои во правниот про-
мет е овластена да истапува задругата. 

За обврските на оваа задружна организација од-
говараат неограничено солидарно и останатите ООЗТ 
во состав на задругата, а задругарите емчат за неј-
зините обврски до износ од 10.000,00 динари за се-
која обврска. 

Оваа основна задружна организација одговара 
неограничено солидарно за обврските на задругата и 
за обврските на останатите ООЗТ во составот на 
задругата. 

Лице овластено за застапување е Алчниов Ни-
кола в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
175/85. (106) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 1163 од 29. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-1971-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар Општинскиот сојуз на возачите — Гости-
вар, Работна заедница за обука на возачи „Радика", 
Н. Сол. О. — Гостивар, ул. „Борис Кидрич" бб. 

Работната заедница е формирана со одлука бр. 
42/1 од 30. III. 1978 година. 

Основна дејност: 
120190 — стекнување на знаење за управување 

со моторно возило. 
Работната заедница истапува во правниот про-

мет во име и за сметка на Општинскиот сојуз на 
возачите - Гостивар. 

За обврските на Работната заедница сторени во 
правниот промет со трети лица одговара неограни-
чено солидарно Општинскиот сојуз на возачите — 
Гостивар. 

Лице овластено за застапување е Аксоски Стеван, 
стручен секретар, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1163/84. (107) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр, 231 од 28. II. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 2-1896-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар привремената управа и, привремениот управник 
на Земјоделско-сточарската задруга „Злате Малако-
ски", РО — с. Богдево, Гостивар, со следните пода-
тоци: Се запишува привремената управа на Земјо-
делско-сточарската задруга „Злате Малакоски" РО — 
с. Богдево, Гостивар. Се брише досегашниот застап-
ник Петковски Бранко, в. д. директор, без ограничу-
вање. 
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Се запишува новиот застапник Таравари Неџбе-
дин, привремен управник, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
231/85. (108) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 201 од 18. II. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-312-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Централното основно училиште „Христијан Кар-
пош", Ц. О. — с. Драгоманци — Куманово, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник Ни-
коловски Салтир, в. д. директор, а се запишува за 
нов застапник Каранфиловиќ Петар, директор, без 
, ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
201/85. (109) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 165 од 26. II. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1917-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата и на својството на 
лицето овластено за застапување на Земјоделската 
задруга „Боро Менков" РО — с. Лојане, Куманово, 
со следните податоци: Се запишува промената на 
фирмата на Земјоделската задруга „Боро Менков" 
РО — с. Лојане, Куманово, која во иднина 'ќе гласи: 
Земјоделска задруга „Рудник", РО с. Лојане — Ку-
маново. Се запишува промената на својството на ли-
цето овластено за застапување, така што досегашниот 
застапник Факиќ Хајрадин, в. д. директор, се запи-
шува како директор на Задругата, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
165/85. (НО) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 301 од 25. III. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-198-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Народниот театар, Куманово, Ц. О., ул. „Кирил 
и Методиј" бб, Куманово, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Гојковиќ Љубица, в. д. 
директор, без ограничување. Се запишува новиот зас-
тапник Дамјановски Ратко, директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
301/85. (111) 

Споредната дејност се проширува со: 
120190 — стекнување на посебно знаење за упра-

вување со моторни возила. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

1266/84. (114) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 316 од 15. III. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 3-1471-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на фирмата на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита, 
Ц. О. — Куманово, ул. „11 Октомври" бр. 2, со след-
ните податоци: Се брише досегашниот назив на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување, Ц. О. — Куманово, а се запишува но-
виот назив кој гласи: Општинска самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита, Ц. О. — Ку-
маново, ул. „11 Октомври" бр. 2. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
316/85. (115) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1273/84 од 22. П. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 4-1953-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар уписот на работната заедница Авто-мото 
друштво „Страшо Пинџур" — Кавадарци, ул. „29 
Ноември" бр. 8, Работна заедница за обука на воза-
чи, Н. Сол. О. — Кавадарци. 

Основни дејности: 120190 — стекнување на посеб-
ни знаења за управување со моторни возила. 

Работната заедница во правниот промет со трети 
лица истапува во име и за сметка на АМД „Страшо 
Пинџур" — Кавадарци. , 

За обврските на Заедницата што се сторени во 
правниот промет^ со трети лица материјално соли-
дарно одговара Авто-мото друштвото „Страшо Пин-
ѓур" — Кавадарци. 

Лице овластено за застапување е Пендев Трајко, 
раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1273/84. (116) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 335 од 15. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-495-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Новинско-радиоинформативна и издавачка 
организација „Наш весник" — Куманово, ул. „11 Ок-
томври" бр. 1, со следните податоци: Се брише досе-
гашниот застапник Дамјановски Ратко, директор, без 
ограничување. Се запишува' новиот застапник Трај-
ковски Драгољуб, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
335/85. (112) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 96 од 22. И. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 3-1432-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на називот на Општинската само-
управна интересна заедница за здравствена заштита, 
Ц. О. — Кавадарци, со следните податоци: Досегаш-
ниот назив на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита —"Кавадарци, Ц. О., 
се менува и во иднина ќе гласи: Општинска самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита со 
Ц. О. — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
96/85. (И7) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 191 од 29. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-80-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Основното училиште „Вера Которка" со Ц. 
О. — с. Клечевце — Куманово, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Михајловски Таш-
ко, директор, со неограничено овластување. Се запи-
шува за нов застапник Борко Д Стојановски, дирек-
тор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
191/85. (113) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1380/84 од 22. И. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-1952-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар уписот на работната заедница Оп-
штински сојуз на возачите — Кичево, Работна заед-
ница за обука на возачи. Н. Сол, О. — Кичево. 

Основни дејности'. 120190 — оспособување на кан-
дидати! за возачи на моторни возила. 

Работната заедница е самостојна и одговорна со 
сите права и овластувања и со одговорност пред дру-
гите органи и организации, со сопствена жиро-смет-
ка и овластено лице за застапување пред судот, орга-
низациите и другите органи. 

Лице овластено за застапување е Милошевски То-
досијов Јован, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1380/84. , (118) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1266/84 од 10. IV. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-105-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар проширувањето на споредната дејност на 
Работничкиот универзитет „Професор Мијалковиќ" 
- Куманово, ул. „Карл Маркс" бр. 52, со следните 
податоци: 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1257/84 од 26. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-1963-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар Работната заедница Авто-мото друш-
тво „Санде Пејоски" — Кичево — Работна заедница 
за обука на возачи, Н. Сол. О. — Кичево. 
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Основни дејности: 
120190 — стекнување на посебни знаења за упра-

вување со моторни возила. 
Во правниот промет со трети лица Работната за-

едница истапува во име и за сметка на Авто-мото 
друштвото. 

За обврските на Работната заедница во прав-
ниот промет со трети лица одговара Авто-мото друш-
твото, неограничено солидарно. 

Лице овластено за застапување е Благоја Пејо-
ски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1257/84. (119) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1392/84 од 26. III . 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 4-1961-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар запишувањето на Општинскиот сојуз 
на возачи — Неготино, Работна заедница за обука 
на возачи, Н. Сол. О. —. Неготино. 

Основна дејност: 120190 — стекнување на посеб-
но знаење за управување со моторни возила. 

Работната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во име и за сметка на Општин-
скиот сојуз на возачи. 

За обврските на Работната заедница сторени во 
правниот промет со трети лица одговара Општин-
скиот сојуз на возачи неограничено солидарно. 

Лице овластено за застапување е Пенков Ѓорги, 
контролор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1392/84. (121) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1200/84 од 1. II. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-520-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар проширувањето на дејноста на Домот на 
културата („Неготино", Ц. О. — Неготино со, еле дните 
податоци: 

Проширување на основната дејност: 
— 120350 — радиостаница, 
— 120364 — прикажување на филмови. 
Проширување на споредната дејност: 
— 120190 — стекнување на знаење од марксис-

тичко образование, странски јазици, дооформување 
на основно и средно образование, курсеви за преква-
лификација и професионална ориентација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1200/84). (122) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 331/84 од 30. I. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1067-0-0-0, го запиша во судскиот 
регистар бришењето поради здружување на Ѕидар-
ско-фасадерската задруга „Слога", Ц. О. — Неготи-
но, ул. ,„јане Сандански" бр. 16, со следните подато-
ци: Се запишува бришењето на Ѕидаро-фасадерската 
задруга „Слога", Ц. О. — Неготино, поради здру-
жување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
331/84. (123) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 27 од 5. II. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-883-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето, овластено за застапување 
на Здравствениот дом „Неготино", Ц. О. Неготино, 
ул. „Вељко Влаховиќ" бр. 9, со следните податоци: 

Се брише досегашниот застапник д-р Лазар Дими-
т р о в , управник, без ограничување, а се запишува 
новиот застапник д-р Стојанчо Јанков, управник, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
27/85. (124) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр .132 од 18. II. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1798-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Домот на културата „Лазар Софијанов", 
Ц. О. — Кратово, ул. „Ѓуро Салај" бр. 6, со следни-
те податоци: Се брише досегашниот застапник Душ-
ко Алексовски, в. д. директор, а се запишува како 
нов застапник Душко Наков, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
132/85. (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 872/84 од 2. IV. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1048-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата, дејноста и одговор-
носта како и на здружените занаетчии на Занает-
чиско-услужната задруга „Квалитет" Р. О. — Скопје, 
ул. „Мариоска" бб. Во Задругата се и следните за-
другари: Костовски Трајко, Петрушев Душко, Тодо-
ровски Драган, Камберов Реџепали, Ангеловски Вел-
ко, Михајловски Новица, Османи Туркјан, Јанкулов-
ски Зоран, Јакимовски Драги и Урошевиќ Андреја, 
сите од Скопје. 

Основни дејности : 
13. бравар ска,, 
14. лимарска (изработка на производи од лим и 

вршење на лимарски услуги). 
Задругата работи во свое име и за своја сметка. 
Задругата одговара за своите обврски со сред-

ствата со кои располага. 
За обврските на Задругата што не би можеле да 

се намират, во смисла на претходниот став, одгова-
раат супсидијарно и здружените занаетчии до виси-
ната на средствата утврдени со Самоуправната спо-
годба за здружување на занаетчиите во Задругата 
до 10.000,00 динари секој здружен занаетчија и тоа 
за секоја обврска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
872/84. (125) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 394ч од 6. IV. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1868-0-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар запишувањето на статутарен застапник на Ре-
публичкиот завод за трансфузиологија, Ц. О. — 
Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17, со следните подато-
ци: Се запишува за статутарен застапник Нашулов 
Мите - г пом. директор, овластен да го застапува 
Републичкиот завод за трансфузиологија — Скопје, 
ул. „Водњанска" бр. 17, пред судовите и другите ор-
гани. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
394/85. (1 2 6) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 853/84 од 29. III . 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1203-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата и усогласувањето со 
Законот на досегашната фирма на Машинобравар-
ската автомеханичарска и градежно-занаетчиска зад-
руга „Прототип" РО — Скопје, ул. „Михаил Чаков" 
бр. 42 и во иднина ќе гласи: Градежно-занаетчиска 
лимарска задруга „Прототип", РО - Скопје, ул. „Ми-
хаил Чаков" бр. 42. 

Задругари на Задругата с е Т р а ј к о в с к и Драго-
љуб од Скопје, Стојановски Бранко од Скопје, Алија 
Ниметула од с. Батинци — Скопско, Трпковски Зо-
ран од с. Јурумлери — Скопско и Атанасовски Перо 
од Скопје. 

Основни дејности: 
— металопреработувачка, браварска, лимарска, 

изработка на производи од лим и вршење на лимар-
ски услуги, 

— металостругарска, машинбраварска и изработ-
ка на ситни предмети од лим. 

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

За обврските сторени во правниот промет со тре-
ти лица Задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на Задругата емчат супсидијафш и 
основачите на задругата во висина на здружениот 
влог кој изнесува 10.000,00 дин. за секоја обврска. 

Од Окружниот стопански СУД ВО Скопје, Фи. бр. 
853/84. (127) 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 437 од 4. IV. 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1188-0-0-0, ја запиша во судскиот регис 
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Универзитетскиот центар за математичко-технички 
науки, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, Карпош П-бб, 
со следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник проф. д-р Стево Матески, директор, без ограни-
чување, а се запишува новиот застапник проф. д-р 
Бранко Трпеновски, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
437/85. (128) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 401 од 29. III. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-1772-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Монтажно-инсталатерската задруга „Хидро-
вод", Р. О. - Скопје, ул. „Огњан Прица" бб, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник в. д. директор, Аврамовски Санде, без ограни-
чување, а се запишува новиот застапник Тасев Слав-
ко, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
401/85. (129) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 621/84 од 28. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1771-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето — поблиската ад-
реса на Градежно-занаетчиската задруга „Брегални-
ца^ р о — Ѓорче Петров — Скопје, чие седиште се 
менува од ул. „Радушка" бб на ул. „20 Октомври" 
бр. 28 — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
621/84. . (131) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1126/84 од 14. I. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-428-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар бришењето поради здружување на Работната 
организација на здружен труд Виша школа за соци-
јални работници, Ц. О. - Скопје, ул. „Перо ѓорѓиев" 
бр. 74, со следните податоци: Се брише од судскиот 
регистар Работната организација на здружен труд 
Виша школа за социјални работници, Ц. О. — Скоп-
је, поради здружување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1126/84. ' (132) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 932/84 од 11. I. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-742-0-0-0, го запиша во судскиот ре-
гистар проширувањето на дејноста на Првата услуж-

но занаетчиска задруга „Атом" со Ц. О. - Скопје, 
ул. „Ленинградска" бр. 102-д со следните додатоци: 
Се проширува дејноста со браварско-лимарски услуги. 

' Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
932/84. (134) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 266 од 12. III . 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-92-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Педагошката академија „Климент Охридски", Ц. 
О. — Скопје, ул. ^Партизански одреди" бб — Скоп-
је, со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник м-р Љубе Миленковски, директор, а се запи-
шува како нов застапник Спасе Макаровски, в. д. ди-
ректор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
266/85. (135) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 412 од 29. III. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1205-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на седиштето — 'поблиската ад-
реса на Градежно-занаетчиската задруга „Скопје-
градба" со Ц. О. и ограничено емство Скопје, чие 
седиште се менува од ул. „Никола Вапцаров" бр. 41 
на ул. ТЕД „Маџари" бб - ЗП Маџари - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
412/85. (130) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 338 од 18. III. 1985 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-748-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Училиштето за применета уметност „2 Август" 
со Ц. О. — Скопје, ул. „Киро Крстевски — Платник", 
бр. 15, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Кочо Костов, в. д. индивидуален работово-
ден орган на училиштето, без ограничување, а се за-
пишува новиот застапник ѓорѓи Чулаковски, врши-
тел на должноста индивидуален работоводен орган 
на училиштето, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
338/85. (136) 

Окружниот 'стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи: бр. 315 од 14. Ш . 1985 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1589-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на СОЗТ Универзитетски центар за медицински нау-
ки, О. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник проф. д-р Љубомир Котевски, 
претседател на колегијалниот работоводен орган, а 
како нов застапник се запишува во судскиот регис-
тар проф. д-р Илија Васков, претседател на колеги-
јалниот работоводен орган, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
315/85. (138) 

КОНКУРСИ 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1330/84 од 30. I. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-318-0-0-0, ја-запиша во судскиот 
регистар аднотацијата за здружување на Градежната 
работна организација „Гранит", Н. Сол. О. со ООЗТ 
— Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 20, со следните 
податоци: Се запишува аднотацијата за здружување 
на Ѕидаро-фасадерската задруга „Слога", Ц. О. - ' 
Неготино во Градежната работна организација „Гра-
нит", Н. Сол. О. со ООЗТ - Скопје, ООЗТ за изград-
ба на објекти од нискоградба II градилиште — Не-
готино. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1330/84. (133) 

Согласно член 503 од Законот за здружениот 
труд и член 39 од Статутот, Бирото за книговод-
ствени услуги — Кичево, врз основа на Одлуката 
донесена на 5. IX. 1985 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор на раководител на Бирото 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за работните односи, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

— да има завршено економски факултет — кни-
говодствена насока со над три години работно иску-
ство во книговодство и да е самостоен билансист; 

— да не постојат пречки по член 511 од Зако^ 
нот за здружениот труд. 

Кон молбата кандидатот треба да достави: 
— диплома за завршено соодветно образование; 
— потврда за работно искуство и 
— уверение дека не постојат пречки по член 511 

од Законот за здружениот труд 
Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
Молбите се доставуваат до Бирото; (323) 
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Врз основа на член 22 став 1 од Законот за судо-
вите за прекршоци („Службен весник на СРМ" бр. 
6/85), Собранието на општината Кочани 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на еден судија за прекршоци 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени во член 25 од Законот за судовите за 
прекршоци („Службен весник на СРМ" бр. 6/85). 

Пријавите со документите за докажување на ис-
полнувањето на условите заинтересираните кандида-
ти да ги достават до Комисијата за избор и имену-
вање на Собранието на општината Кочани, во рок 
од 15 дена сметано од денот на објавувањето во вес-
никот „Нова Македонија". 

Од Собранието на општината Кочани 
Комисија за избор и именување 

СОДРЖИНА 
Страна 

Општествени договори и 
самоуправни спогодби 

243. Општествен договор за заедничките осно-
ви и мерила за самоуправно уредување на 
односите во стекнувањето и распоредува-
њето на доходот и чистиот докод и рас-
пределбата на средствата за лични доходи 
во СР Македонија — — — — — — 697 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 
244. Одлука за усогласување на минималните 

^старосни и семејни пензии во 1985 година 704 
БИТОЛА 

245. Одлука за стапките на придонесите за 
здравствена заштита и стапката на посеб-
ниот придонес за користење на здравстве-
на заштита во странство на осигурени-
ците од општината Битола за 1985 година 704 
Исправка на Одлуката за висината на 
придонесот за насоченото образование, бр. 
09-20/2-А ОД 10. IX. 1985 година - - 704 
Исправка на Одлуката за висината на 
придонесот за насоченото образование, бр. 
10-49/2-А ОД 10, IX. 1985 година - - 705 
Исправка на Одлуката за висината на при-
донесот за насоченото образование, бр. 
11-20/2-А ОД 10. IX. 1985 година - - 705 
Исправка на Одлуката за висината на при-
донесот за насоченото образование, бр. 
12-31/2-А ОД 10. IX. 1985 година - - 705 
Исправка на Одлуката за висината на при-
донесот за насоченото образование, бр. 
13-35/2-А од 10. IX. 1985 година — — 705 
Исправка на Одлуката за висината на при-
донесот за насоченото образование, бр, 
14-18/2-А од 10. IX. 1985 година — — 705 
Исправка на Одлуката за висината на при-
донесот за насоченото образование, бр. 
15-42/2-А ОД 10. IX. 1985 година - - 705 
Исправка на Одлуката за висината на при-
донесот за насоченото образование, бр. 
16-25/3-А од 10. IX. 1985 година — — 705 
Исправка на Одлуката за висината на при-
донесот за насоченото образование, бр. 
17-376/2-А од 10. IX. 1985 година - - 705 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
располага со следните изданија 

(збирки): 

Нова збирка 
- ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ И ЗАКОН ЗА СУ-

ДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
Цена 260 динари 

- ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ 
НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХО-
ДОТ (ново) 
Овој закон се применува од 1 јануари 1985 година 

Цена 185 динари 
- ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД со Законот за 

дополнение на Законот за здружениот труд 
Цена 240 динари 

- ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 
ПАТИШТАТА (сојузен и републички) 

Цена 220 динари 
- ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА 

Цена 180 динари 

- КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ 
— со објаснувања — 
Второ дополнето и изменето издание 

Цена 380 динари 
- ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

со објаснувања и судска практика 
— Второ дополнето издание — 

Цена 400 динари 

- ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 
— со објаснувања и со предметен регистар — 

Цена 230 динари 

- ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО 
ПРИВАТНО ПРАВО 
— со предговор и со предметен регистар — 

Цена 300 динари 

- ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 НА 
ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА - книга I I 

Цена 250 динари 

- УСТАВНИОТ РАЗВИТОК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Цена 245 динари 

- ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И 
КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Цена 200 динари 

- ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА 
— со објаснувања — 

Цена 160 динари 
- ЗБИРКА НА СОЈУЗНИОТ И НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
" ОСИГУРУВАЊЕ 

Цена 155 динари 
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

САНКЦИИТЕ 
— со коментар — 

Цена 350 динари 
- ЗАКОН ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ново) 

Цена 225 динари 
- ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 

Цена 45 динари 
Порачки прима Службата за претплата на Служ-

бен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се 
вршат на жиро сметка 40100-603-12498. 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

4100-603-12498 ка ј СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


