
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 7 јули 1976 
С к о п ј е 

Број 22 Год. ХХХП 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
8 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

240. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за експропријација, што 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија го донесе на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 25 јуни 1976 година. 

Број 06-1891 
25 јуни 1976 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

Член 1 
Став 3 на член 36 од Законот за експроприја-

ција („Службен весник на СРМ", бр. 47/73) се ме-
нува и гласи: 

„Кога се експроприра станбена зграда или стан 
како одделен дел од зграда во кој живее поранеш-
ниот сопственик, а тој изјавил дека сака станбено-
то прашање да си го реши со изградба на семејна 
станбена зграда, или со купување стан, ќе му се 
даде надоместок во висина на разликата меѓу 
стварните трошоци за уредување на градежното 
земјиште од став 2 на овој член и трошоците за 
уредување на градежното земјиште на кое ќе ја 
гради зградата, односно вредноста на уредувањето 
на градежното земјиште што влегува во цената на 
станот што сака да го купи. 

Доколку граѓанинот сака да гради станбена 
зграда, или да купи стан како одделен дел од згра-
да со поголема површина од онаа што од него се 
експроприра, разликата на надоместокот од стан 
3 од овој член се смета врз основа на површината 
што од него се експроприра". 

Став 4 станува став 5. 

Член 2 
Во став 1 на член 41 зборовите „работна деј-

ност" се заменуваат со зборовите „дејност со само-
стоен личен труд". 

Став 2 на член 41 се брише. 

Член 3 
Во член 50 став 1 во вториот ред зборовите: „за 

управување" се заменуваат со зборовите „на упра-
вата". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

241. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, Претседателството на Социјалистичка Републи-
ка Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕСТОК НА 
НЕГАТИВНИТЕ КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО ЗАЕМОТ 
НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 
РАЗВОЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОПШТОЈУГО-

СЛОВЕНСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОЕКТ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за надоместок на негативните курсни разли-
ки по заемот на Меѓународната банка за обнова и 
развој за извршување на Општој угословенскиот 
земјоделски проект, што Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија го донесе на седница-
та на Соборот на здружениот труд, одржана на 
25 јуни 1976 година 

Број 06-1874 
25 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДОМЕ-
СТОК НА НЕГАТИВНИТЕ КУРСНИ РАЗЛИКИ 
ПО ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 
ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОП-

ШТОЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ПРОЕКТ 

Член 1 
Во Законот за надоместок на негативните курс-

ни разлики по заемот на Меѓународната банка за 
обнова и развој за извршување на Општојугосло-
венскиот земјоделски проект („Службен весник на 
СРМ", бр. 41/75), во член 1 зборовите: „на орга-
низациите на здружениот труд од областа на зем-
јоделството и" се бришат. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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242. 
Врз основа на член 318 став 2, а во врска со 

член 334 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 
јуни 1976 година, и на седницата на Општествено-
гхолитичкиот собор, одржана на 25 јуни 1976 го-

дина , донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1975 

ГОДИНА 

I 
Средствата на Социјалистичка Република Ма-

кедонија за инвестиции во стопанството за 1975 
година изнесуваат: 
1. Пренесени средства од 1974 година 7.700.076.660 
2. Остварени приходи во 1975 година 290.006.279 

/ ВКУПНО: 7.990.082.939 

3; Непосредни расходи 800.334.554 
4. Расположливи средства на 31 

ХП. 1975 година 7.189.748.385 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1876 
25 јуни 1976 година 

Скоп ј е 

243. 
Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија и член 
91 од Законот за редовните судови („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 10/76), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничка седни-
ца на сите собори одржана на 25 јуни 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА ВО 
ОКРУЖНИОТ СУД — СКОПЈЕ 

I 
На Најчо Синадинов му престанува функцијата 

судија во Окружниот суд во Скопје, поради исте-
кот на времето за кое е избран. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1890 
25 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

244. 
Врз основа на член 338 алинеја 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со член 197 став 4 од Деловникот на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 37/75), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на заедничка сед-
ница на сите собори, одржана на 25 јуни 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ЗА-
КОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I 
Се разрешува од должност член на Законодав-

но-правната комисија на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија д-р Бранко Зеленков. 

Се избира за член на Законодавно-правната ко-
мисија на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија Мурсели Касам, делегат во Опште-
ствено-политичкиот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1889 
25 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

245. 
Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 35 
од Законот за јавното обвинителство („Службен 
весник на СРМ", бр. 10/76), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на заедничка 
седница на сите собори одржана на 25 јуни 1976 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ОБ-
ВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА И ЗАМЕНИЦИ НА 

ОКРУЖНИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ 

I 
За заменици на јавниот обвинител на Македо-

нија се именуваат: 
Заре Лазаревски, 
Александар Арсов, 
Мицко Русковски, 
Блаже Милошевски и 
Александар Стојановски, 

досегашни заменици на јавниот обвинител на Ма-
кедонија. 

П 
За заменици на окружниот јавен обвинител во 

Битола се именуваат: 
Томе Талев и 
Илија Петровски, 

досегашни заменици на окружниот јавен обвини-
тел во Битола. 

За заменици на окружниот јавен обвинител во 
Скопје се именуваат: 

Душан Трпев и 
Стојан Стојковски, 

досегашни заменици на окружниот јавен обвини-
тел во Скопје. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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За заменици на окружниот јавен обвинител во 
Штип се именуваат: 

Горѓи Наумов, 
Никола Димитров и 
Бошко Асамбелевски, 

досегашни заменици на окружниот јавен обвинител 
во Штип. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1888 Претседател 
25 јуни 1976 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

246. 
Врз основа на член 338 алинеја 8 од Уставот 

на Социјалистичка Република Македонија, член 33 
став 2 и член 35 од Законот за јавното обвинител-
ство („Службен весник на СРМ" бр. 10/76), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на заедничка седница на сите собори одржана на 
25 јуни 1976 година, донесе 

И 
За членови на Универзитетскиот совет се име-

нуваат: 
1. м-р Јаков Лазаревски, член на Секретарија-

тот на Претседателството на Републичката конфе-
ренција на ССРНМ, 

2. Мустафа Амитов, член на ЦК СКЈ, гене-
рален директор на ГП „Пелагонија" — Скопје, 

3. инж. Богдан Даев, дип. тех. директор на сек-
тор во Фабриката за порцелан „Борис Кидрич" — 
Титов Велес, 

4. Веселинка Малинска, член на Претседател-
ството на ЦК СКМ — повторно се именува, 

5. д-р Ружа Пановска, член на Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ — повторно се име-
нува, 

6. Михајло Миловски, потпретседател на Из-
ГЈршниот совет на Собранието на Општината на 
град Скопје — повторно се именува. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ-
НИК НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО 

СКОПЈЕ 

I 
На Трајко Димитровски му престанува функци-

јата заменик на окружниот јавен обвинител во 
Скопје, поради истекот на времето за кое бил 
именуван. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 07-1864 Претседател 
25 јуни 1976 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, е. р. 

247. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 25 и член 

334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и на Општествено-
но литичкиот собор, одржани на 25 јуни 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИ-

ТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ" — СКОПЈЕ 

I 
Се утврдува престанок на функцијата член на 

Универзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил 
и Методиј" — Скопје поради истекот на манда-
тот на: 

— Томе Дракулевски, 
— инж. Љупчо Куруновски, 
— д-р Димитар Котевски, 
— Веселинка Малинска, 
— д-р Ружа Пановска и 
— Михајло Милевски. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1883 
25 јуни 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

248. 

Врз основа на член 318 став 1 точка 25 и член 
334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и на Општествено-
политичкиот собор, одржани на 25 јуни 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЕЛЕК-

ТРОМАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
Се утврдува престанок на функцијата член на 

Советот на Електромашинскиот факултет во Скоп-
је на Душан Апостолски, поради избор на друга 
функција. 

За член на Советот на Електромашинскиот фа-
култет во Скопје се именува Гаврило Гаврил ски, 
дипл. машински инж. во „Факом" — Скопје. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1885 
25 јуни 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
илж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
ка Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1886 
25 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

249. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 25, член 

334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија и член 50 став 3 од Законот за 
здравство („Службен весник на СРМ" број 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и на Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 25 јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕ-

СТИ ВО БАРДОВЦИ 

I 
Им престанува функцијата член на Советот на 

Болницата за нервни и душевни болести во Бар-
довци поради истекот на мандатот, на: 

— Спасе Јуруковски, 
— Ники Попова, 
— Бошко Ристески, 
— Славе Трајковски, 
— Ацо Ивановски, 
— д-р Вукашин Милиќ и 
— Бранко Татабитовски. 

II 
За членови на Советот на Болницата за нерв-

ни и душевни болести во Бардовци се именуваат: 
—• Перо Јанкулоски, дипл. екон. во Републич-

ката заедница за здравство и здравствено осигу-
рување, 

—• д-р Вукашин Милиќ, ПОТПОЛКОВНИК, специ-
јалист по невропсихијатри а во Воената болница 
— Скопје, повторно се именува, 

— Ѓоре Петровски, пом. директор на Медицин-
скиот центар во Титов Велес, 

—• д~р Петар Настев, невропсихијатар во За-
водот за ментално здравје на деца и младинци во 
Скопје, 

—. Бранко Татабитовски, секретар во Репуб-
личката конференција на синдикатот на работни-
ците од општествените дејности — повторно се 
именува, 

— Ратко Спасовски, началник во РСВР и 
— Драган Крстевски, психолог во Рудници и 

железарница „Скопје" во Скопје. 

250. 
Врз основа на член 318 став 1 точка 25, член 

334 алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и член 25 став 2 од Законот за 
радиодифузијата („Службен весник на СРМ" број 
20/74), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и на Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 25 јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА — СКОПЈЕ 

I 
За членови на Советот на Радио-телевизија 

Скопје се именуваат: 
— Стојан Димовски, член на Извршниот коми-

тет на Претседателството на ЦК СКМ, 
— Димитар Герасимовски, член на ЦК СКМ, 
— Милица Источка — Кнежевиќ, член на Се-

кретаријатот на Претседателството на Републич-
ката конференција на ССРНМ, 

— Здравка Андоновска, советник во Заводот за 
унапредување на основното образование во Скопје, 

— Славе Паталовски, секретар на Градската 
конференција на Сојузот на социјалистичката мла-
дина на Скопје, 

— Магдалена Николовска, претседател на Оп-
штинската конференција на Сојузот на социјалис-
тичката младина во Тетово, 

— Славе Поповски, секретар на Републичкиот 
одбор на Сојузот на здруженијата на борците од 
НОВ на Македонија, 

— Илија Јосифовски, член на Претседателство-
то на Републичкиот одбор на Сојузот на здруже-
нијата на борците од НОВ на Македонија, 

— Радуле Костовски, член на Извршниот совет 
на Собранието на СРМ и републички секретар за 
информации, 

— Роман Лечевски, потсекретар во Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, 

— д-р Асен Групче, претседател на Уставниот 
суд на Македонија, 

— Коста Георгиевски, полковник, помошник ко-
мандант за морално-политичко воспитување на Ре-
публичкиот штаб за територијална одбрана, 

— Ванчо Близнаковски, член на Претседател-
ството на Советот на Сојузот на синдикатите на 
Македонија и претседател на Синдикатот на работ-
ниците од индустријата и рударството, 

— Владо Василевски, член на Претседателство-
то на Советот на Сојузот на синдикатите на град 
Скопје и претседател на Градскиот одбор на Син-
дикатот на работниците од општествените дејности, 
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— Перо Гулевски, дипл. правник, советник за 
организационо-правни работи во Републичката за-
едница за вработување, 

— Мирко Апостоловски, секретар на Општата 
заедница на образованието, 

— д-р Ристо Поп Лазаров, делегат во Собра-
нието на Заедницата на научните дејности, 

— Трајче Попов, делегат во Собранието на Ре-
публичката заедница на културата, 

— Илија Каровски, новинар, потпретседател на 
Извршниот совет на Собранието на Општината Ка-
вадарци, 

— Евзи Мемети, заменик републички секретар 
за внатрешни работи, 

— Вејсел Рамизи, потпретседател на Извршни-
от совет на Собранието на Општината Куманово, 

— Идриз Емин, член на Советот на Републи-
ката, 

— Невена Милева, професор во гимназијата 
„Славчо Стојменски" — Штип и 

— Душко Данов, општествено-политички работ-
ник од Скопје. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1884 
25 јуни 1976 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, е. р. 

251. 
Врз основа на член 24 алинеја 3 од Деловникот 

на Општествено-политичкиот собор на Собранието 
на СРМ („Службен весник на СРМ", број 42/75), 
Општествено-политичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата одржана на 25 јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

I 
За членови на Одборот за општествено-поли-

тички систем се избираат: 
Никола Бошале и 
Цветан Аврамовска 
За членови на Одборот за општествено-економ-

ски односи се избираат: 
Боге Сотировски, 
Јово Камберски, 
д-р Бранко Зеленков и 
Бранко Решковски. 
За членови на Одборот за народна одбрана се 

избираат: 
Јусуф Сулејман и 
Душко Шурбановски. 
За членови на Одборот за внатрешна полити-

ка се избираат: 
Маре Георгиева и 
Ванчо Георгиевски, 

делегати на Општествсно-политичкиот собор на 
Собранието на СРМ. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1887 
25 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Гога Николовски, е. р. 

252. 
Врз основа на член 23 алинеја 3 од Деловни-

кот на Соборот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
песник на СРМ", број 42/75), Соборот на општини-
те на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 
25 јуни 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ НА СО-
БОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
За членови на Одборот за развој и финансии 

се избираат: 
Воислава Кадифкова и 
Томе Наумовски. 
За член на Одборот за урбанизам и станбено-

комунални прашања се избира Цветко Ивчев, деле-
гат во Соборот на општините на Собранието на 
СРМ. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1877 
25 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Блашко Јаневски, е. р. 

253. 
Врз основа на член 5 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72) и точката 1 од Одлуката за на-
чинот на формирање на цените за прехранбени 
производи и за вештачки ѓубриња во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 43/75), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 
ЈУЖНО ОВОШЈЕ, СВЕЖО ОВОШЈЕ И СВЕЖ 

ЗЕЛЕНЧУК ВО ПРОМЕТОТ 

1. Цените на јужно овошје во прометот на го-
лемо и на мало и при увоз на свеж зеленчук и 
овошје при увоз се формираат калкулативно. 

Цените на свеж зеленчук и овошје од домаш-
но производство и од увоз во прометот на големо 
се формираат според условите на пазарот. 
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Како јужно овошје, во смисла на оваа одлу-
ка, се смета: агруми (портокали, лимони, грејпс-
фрути и мандарини) и банани. 

2. Организациите на здружениот труд што-вр-
шат увоз на јужно овошје и свеж зеленчук и 
овошје, за покривање на своите трошоци во проме-
тот при увозот можат да засметуваат маржа нај -
многу до 8% од набавната цена франко југословен-
ска граница, вклучувајќи ја царината и другите 
давачки при увозот. 

Маржата од претходниот став ги покрива сите 
трошоци што ги има организацијата на здруже-
ниот труд во прометот при увозот, освен зависните 
транспортни трошоци што ќе настанат по преми-
нувањето на југословенската граница. 

3. Организациите на здружениот труд што вр-
шат промет на големо и на мало на јужно овошје, 
за покривање на своите трошоци во прометот, мо-
жат да засметуваат вкупна маржа најмногу до 2,00 
дин./кгр., од која во прометот на големо најмногу 
вкупно до 0,60 дин./кгр. 

Маржата од ставот еден на оваа точка се од-
несува за сите учесници во прометот на големо и 
на мало и се додава на набавната цена на произ-
водот. 

Организациите на здружениот труд од ставот 
1 на оваа точка се должни во своите фактури за 
продажбата на тие производи, посебно да го иска-
жат износот на маржата што го засметале. 

Како набавна цена на производот во смисла на 
оваа точка се подразбира нето фактурната цена 
зголемена за зависните трошоци. 

Како фактурна цена се подразбира износот за-
сметан во фактурата на добавувачот (нето фак-
турна цена). 

Како зависни трошоци се подразбираат трошо-
ците за натовар и растовар, трошоците на транс-
портот од складот на добавувачот до складот на 
купувачот, трошоците од складот на купувачот до 
неговите продавници, ако се тие оддалечени повеќе 
од 10 км. од складот на купувачот и трошоците 
на осигурувањето на стоката во транспортот, транс-
портното кало, расипувањето на стоките и посеб-
ните трошоци на пакувањето и на транспортот на 
стоките (зимско пакување, враќање на амбалажата 
и слично). 

Како зависни трошоци, за производите од увоз 
можат да се засметуваат само зависните трошоци 
што ќе настанат по испораката франко — југосло-
венска граница. 

4. Организациите на здружениот труд што уве-
зуваат, односно што вршат промет на јужно овош-
је, на име на зависни трошоци можат да ги за-
сметуваат и трошоците за чување и одржување на 
тие производи за времето од 1 март до 31 август. 

Организациите на здружениот труд што вр-
шат промет на големо, односно промет на мало на 
банани, на име зависни трошоци можат да ги за-
сметуваат и реалните трошоци на дозревањето, но 
вкупно најмногу до 0,30./кгр., од кој износ ги по-
криваат трошоците на дозревањето сите организа-
ции на здружениот труд што ќе извршат промет на 
големо односно промет на мало на банани. 

5. Не се смета за зголемување на маржата из-
носот на позитивната разлика во цените што - ја 
пресметуваат организациите на здружениот труд, 
како разлика помеѓу постојната продажна цена на 
производите на залихите и продажната цена на 
производите од ист вид и квалитет, што се наба-
вени подоцна ако таа разлика во цената се пре-
сметува и се внесува на посебна сметка на разгра-
ничување (сметка од групата 29), која може да се 
користи за покривање на негативните разлики во 
цените за други видови производи на залихи. 

6. Цените на останатите видови јужно овошје 
во прометот на.големо се формираат според услови-
те на пазарот. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определу-
вање орган за одобрување на трошоците за дозре-

вање на бананите и за разграничување маржата 
на јужното овошје во трговијата („Службен весник 
на СРМ" бр. 28/71). 

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

Бр. 12-1597/1 
15 јуни 1976 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Васил Туџаров, е. р. 

254. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72) и точката 1 од Одлуката за начинот на 
формирањето на цените на прехранбени производи 
и за вештачки ѓубриња во прометот („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 43/75), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ 
НА ОДДЕЛНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 

ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО 

1. Организациите на здружениот труд што вр-
шат промет на големо, цените за прехранбените 
производи од домашно производство и од увоз, 
определени со оваа одлука, ги формираат калкула-
тивно и за покривање на своите трошоци во про-
метот на тие производи можат да засметуваат 
вкупна маржа и тоа: 

а) Вкупна маржа во апсолутен износ за след-
ните производи, најмногу: 

— за путер до 1,00 дин./кгр.; 
— за свинска маст, свежа сланина и сало до 

0,50 дин./кгр.; 
— за масло за јадење (од сончоглед и од соја) 

до 0,60 дин./кгр.; 
— за маргарин и билна маст до 0,50 дин./кгр.; 
— за шеќер во кристал и во коцки до 0,40 

дин./кгр. и 
— за брашно пченично до 0,30 дин./кгр. 
б) Вкупна маржа во релативен износ за след-

ните производи, најмногу: 
— за кафе, ориз и сол до 5%; 
— за преработки од овошје и зеленчук, вклу-

чувајќи го и сувото овошје и зеленчук, до 6%; 
— за месни конзерви до 4°/»; 
— за други преработки од месо и сувомеснати 

производи до 6%; 
— за преработки од млеко и ја јца до 5%>; 
— за сите видови брашно и преработки од 

брашно, освен пченично брашно и леб, до 8%; 
— за кондиторски производи и зачини до 6°/о; 
— за алкохолни и безалкохолни пијалоци до 

6%; 
— за останати индустриско-прехранбени про-

изводи до 6°/о, до колку со посебен републички про-
пис не е поинаку определено. 

2. Цените на маслиновото масло за јадење, мас-
лото од тиквени семки и шеќерот пакуван во опа-
ковки до 30 гр. во прометот на големо се форми-
раат според условите на пазарот. 

3. Маржата од точката 1 под а) и б) е вкупен 
износ за сите учесници во прометот на големо и 
се додава, односно засметува на набавната цена. 

Организациите на здружениот труд од ставот 1 
на оваа точка се должни во своите фактури за 
продажбата на тие производи посебно да го иска-
жат износот на маржата што го додале, односно 
засметале. 

4. Како набавна цена, во смисла на оваа одлука, 
се подразбира нето фактурната цена зголемена за 
зависните трошоци. 
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Како зависни трошоци се подразбираат трошо-
ците за натовар и растовар, трошоците за транспор-
тот од складот на добавувачот до складот на ку-
пувачот, трошоците на транспортот од складот на 
купувачот до неговите продавници, ако се тие од-
далечени повеќе од 10 км. од складот на купува-
чот и трошоците на осигурувањето на стоката во 
транспортот, транспортното кало, расипувањето на 
стоките и посебните трошоци на пакувањето и на 
транспортот на стоките (зимско пакување, враќање 
на амбалажата и слично). 

Како зависни трошоци, за производите од увоз 
можат да се засметуваат само зависните трошоци 
што ќе настанат по испораката франко — југосло-
венска граница. 

5. Не се смета за зголемување на маржата из-
носот на позитивната разлика во цените што ја 
пресметуваат организациите на здружениот труд, 
како разлика помеѓу постојната продажна цена на 
производите на залихите и продажната цена на 
производите од ист вид и квалитет, што се наба-
вени подоцна, ако таа разлика во цената се пресме-
тува и се внесува на посебна сметка на разграни-
чување (сметка од групата 29), која може да се 
користи за покривање на негативните разлики во 
цените за други видови производи на залихи. 

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

Бр. 12-1597/2 
15 јуни 1976 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Васил Туџаров, е. р. 

255. 
Врз основа на член 5 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), во врска со точката 2 од Одлуката 
за формирање на цените за шеќер, масло за јаде-
ње, свинска маст, сланини и сало според условите 
на пазарот („Службен лист на СФРЈ" бр. 61/74) и 
точката 1 од Одлуката за начинот на формирање-
то на цените за прехранбени производи и за 
вештачки ѓубриња во прометот („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 43/75), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО ПРОМЕТОТ НА 

МАЛО 

1. Начинот на формирањето на цените за све-
жо овошје, јужно овошје, освен за агруми и ба-
нани, свеж зеленчук, добиток, масло за јадење, ше-
ќер и за други прехранбени производи во проме-
тот на мало, што е утврден со прописите на орга-
ните на Федерацијата ќе го пропишуваат надлеж-
ните органи на општините. 

2. До донесувањето на прописите на општините 
за начинот на формирање на цените за производи-
те од точката 1 на оваа одлука, формирањето на 
цените за тие производи во прометот на мало ќе 
се врши според прописите што важеле до денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престануваат да важат: Одлуката за на-
чинот на формирањето на цените на маслото за 
јадење во прометот на мало и Одлуката за начинот 
на формирањето на цените на шеќерот во прометот 
на мало („Службен весник на СРМ" бр. 45/74). 

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

Бр. 12-1597/3 
15 јуни 1976 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Васил Туџаров, е. р. 

256. 
Врз основа на член 22 од Законот за извршу-

вање на кривичните санкции („Службен весник на 
СРМ" бр. 47/73), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
СОВЕТОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ 
САНКЦИИ ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претседател и членови на Советот за извршување 
на кривичните санкции при Републичкиот секрета-
ријат за правосудство, поради истек на мандат на: 

Љупчо Симеонов, претседател, 
м-р Ванчо Проевски, 
Тодор Деспотов, 
Александар Арсов, 
Стојан Михајловски, 
Ратко Димовски, 
Милан Панчевски, 
Ацо Бошњаковски, 
д-р Горѓе Марјановиќ. 

П. За членови на Советот за извршувањеЈ на 
кривичните санкции при Републичкиот секретари-
јат за правосудство се именуваат: 

а) за претседател 
м-р Никола Матоски, предавач на Правниот 

факултет во Скопје; 
б) за членови 
со мандат од четири години: 
1. Ратко Димовски, виши инспектор во Репуб-

личкиот секретаријат за внатрешни работи во 
Скопје; 

2. Трајан Младеновски, судија во Окружниот 
суд во Скопје; 

3. м-р Наум Шурбановски, истражувач во Ин-
ститутот за социолошки и политичко-правни ис-
тражувања во Скопје. 

Со мандат од две години: 
1. Јован Дуковски, претседател на Координа-

циониот одбор за солидарност и помош на наро-
дите — жртви на агресијата и колонијална доми-
нација при Републичката конференција на Соција-
листичкиот сојуз на работниот народ на Македо-
нија; 

2. Павле Златковиќ, дипл. правник — стручен 
соработник во Републичкиот завод за социјални 
прашања; 

3. Љупчо Петковски, секретар на Градската 
конференција на Сојузот на социјалистичката мла-
дина во Скопје; 

4. Димитар Солев, судија на Врховниот суд на 
Македонија; 

5. Александар Стојановски, заменик јавен об-
винител на Македонија. 

Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 12-1653/1 
15 јуни 1976 година 

Скопје Претседател . 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 
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257. 
Врз основа на член 67 став 4 од Законот за 

социјална заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
16/70, 20/71, 35/71 и 34/72), Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА РЕИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за ре-
избор на директор на Заводот за рехабилитација 
на деца и младинци со оштетен вид во Скопје се 
именуваат: 

1. Јанева д-р Славица, доцент на Клиниката за 
очни болести при Медицинскиот факултет во 
Скопје; 

2. Петровски Димо, советник во Заводот за 
унапредување на основното образование во Скопје; 

3. Илиевска Ратка, директор на Центарот за 
професионална рехабилитација на младинци со 
оштетен слух. 

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

Број 12-1654/1 
15 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

258. 
Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 
45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни 
работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИ-
ЦИ ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

ШТО ИМААТ СВОЈСТВО НА ОВЛАСТЕНИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИЦА 

Член 1 
Во Правилникот за определување на работници 

во органите за внатрешни работи што имаат свој-
ство на овластени службени лица („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 41/73), во член 1 став 2 точка 2 
се менува и гласи: 

„2. работниците на Службата за државна без-
бедност (Службата) кои работат на работни места 
на кои се вршат оперативно-техничко-истражувач-
ки, инструкторски, манипулативно-обработувачки и 
селекторско-репродуцерски работи заради развој, 
репродукција, примена и користење на оперативно-
технички средства во извршување на работите од 
надлежност на Службата и работните места на 
замениците на раководителите на внатрешните ор-
ганизациони единици во областа на овие работи и 
раководители на групата за обработка." 

Во точка 3 по зборовите „оперативно-аналитич-
ки" се става запирка и се додаваат зборовите: 
„оперативно-аналитичко-документаристички". 

Во точка 4 по зборовите: „работниците КОР! 
работат" се додаваат зборовите: „со средства за 
врски од посебен безбедносен значај и такви кои се 
поставени во објекти на тешко пристапни, нена-
селени и планински места," по зборовите „крипто-
графската заштита" буквата „и" се заменува со за-
пирка, по зборовите „шифрер телепринтерските ра-

боти," се додаваат зборовите „работи на одржува-
ње, монтирање и инсталирање на посебни системи 
за телекомуникации (државна врска) и радио-ко-
муникации" а по зборовите „работните единици" се 
додаваат зборовите „во врските". Зборовите: „за 
посебните системи за врски и криптографската за-
штита и шифрер-телепринтерските работи" се 
бришат. 

Точка 5 се менува и гласи: 
„5. работниците кои раководат со организацио-

ни единици во Републичкиот секретаријат и тоа: 
Кабинетот, оперативно-технички работи, оператив-
по-аналитички работи, криминалистичко-лабора-
торските вештачења, работи на криминалистичка — 
идентификација, организационо — кадровските ра-
боти, правните работи, управните работи, работи на 
противпожарната заштита, материјалните работи, 
финансиските работи, општотехничките работи, 
здравствено-превентивните работи, работи на елек-
тронска обработка на податоци, работи на авто сер-
вис со механичка работилница; работникот што го 
заменува раководителот на Авто сервис со меха-
ничка работилница; и советниците на избраните 
или именуваните функционери. Во општинскиот 
орган за внатрешни работи во Собранието на град 
Скопје работниците кои раководат со организацио-
ни единици за оперативно-аналитичарски работи, 
криминалистичко-технички работи, управни и за-
еднички работи". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-9041/1 
2 јули 1976 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 
Мирко Буневски, е. р. 

259. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за обезбедување средства 
за покривање на трошоците за јавното осветлува-
ње (улично осветлување) и одржување и проши-
рување на ниско-напонската мрежа и други енер-
гетски објекти бр. 05-8, донесена од советот на 
Месната заедница во Берово на седницата од 30 
јануари 1975 година, по јавната расправа одржана 
на 2 јуни 1976 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за обезбедување 

средства за покривање на трошоците за јавното 
осветлување (улично осветлување) и одржување и 
проширување на ниско-напонската мрежа и други 
енергетски објекти бр. 05-8, донесена од советот на 
Месната заедница во Берово на седницата одржана 
на 30 јануари 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Месната заедница во Берово на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 39/75 од 
8 април 1976 година, поведе постапка за оценува-
ње уставноста на одлуката означена во точката 1 
на оваа одлука, затоа што основано се постави 
прашањето за нејзината согласност со ставот 1 на 
член 133 и членот 246 од Уставот на СР Маке-
донија. 

Во претходната постапка и на јавната расправа 
Судот утврди дека со оспорената одлука секое до-
маќинство во Месната заедница во Берово што ко-
ристи електрична енергија е задолжено да плаќа 
фиксен паричен износ од 5 динари, како и пари-
чен износ од 0,05 динари на секој потрошен кило-
ват-час електрична енергија во месецот само до по-
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трошени 600 киловат-часови. Потоа Судот утврди 
дека означените парични износи се наменети за 
плаќање на електричната енергија потрошена за 
уличното осветлување во градот и за неговото одр-
жување, како и за проширување на електричната 
мрежа и изградба на енергетски објекти (ниско-
папонска мрежа и трафостаници). На крајот Су-
дот утврди дека советот на Месната заедница во 
Берово ја донел оспорената одлука без претходно 
непосредно изјаснување на работните луѓе и гра-
ѓаните во Берово. 

4. Според ставот 1 на член 133 од Уставот на 
СР Македонија, своите заеднички интереси и по-
треби во месната заедница работните луѓе и граѓа-
ните ги задоволуваат со средствата што сами непо-
средно ги здружуваат со самопридонес или на 
друг начин, со дел од доходот што го издвојуваат 
работниците во основните и во другите организа-
ции на здружениот труд од подрачјето на месната 
заедница и работниците од основните и другите 
организации на здружениот труд што живеат на 
подрачјето на таа месна заедница, со средствата 
што се создаваат во месната заедница од вршење 
на услуги и од приходи што со своите активности 
ги остварува месната заедница, со средствата што 
општината ќе и ги додели на месната заедница и 
со други средства. Од оваа уставна одредба се гле-
да дека форми на задоволување на заедничките ин-
тереси и потреби на работните луѓе и граѓаните во 
месните заедници покрај другите, е и здружување-
то на средствата со самопридонес или на друг 
начин. Битен елемент на ваквото здружување на 
средствата, според оваа одредба од Уставот, е тие 
да бидат здружени непосредно од самите работни 
луѓе и граѓани во месната заедница. Формата на 
непосредно одлучување за ваквото здружување на 
средствата Уставот не ја определува, но можни 
форми, според мислењето на овој Суд, се собирот 
на избирачи или референдумот. Освен тоа, Судот, 
смета, дека за полноважноста на одлуката за здру-
жување на средствата со самопридонес или на друг 
начин, неопходно е за одлуката да се изјаснило 
мнозинството од вкупниот број членови на месна-
та заедница што имаат избирачко право. 

Со оглед на тоа што оспорената одлука не е до-
несена врз основа на непосредно изјавена волја од 
мнозинството работници и граѓани во Месната за-
едница во Берово, Судот оцени дека таа не е во 
согласност со ставот 1 на член 133 од Уставот на 
СР Македонија. 

5. Оценувајќи ја оспорената одлука во однос на 
членот 246 од Уставот на СР Македонија, во кој 
е определено дека секој е должен под еднакви ус-
лови и сразмерно со своите материјални можности 
да придонесува за задоволување на општите оп-
штествени потреби, Судот најде дека таа не е во не-
согласност со него, затоа што на јавната расправа 
утврди дека паричниот износ со кој е задолжено 
секое домаќинство во Берово се пресметува според 
неговите материјални можности. 

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

У. бр. 39/75 
2 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

260. 
Уставниот суд на Македонија, одлучувајќи по 

спорот во врска со склучувањето на Самоуправна-
та спогодба за изменување и дополнување на 
Самоуправната спогодба за здружување во работна 
организација — Здружена дрвна индустрија и шу-
марство „Треска" во Скопје, по јавната расправа 
одржана на 4 февруари 1976 година, на седи..и ла 
од 25 мај 1976 година донесе 

О Д Л У К А 

1. Односите меѓу основните организации на 
здружениот труд во состав на Здружената дрвна 
индустрија и шумарство „Треска" во Скопје се 
уредуваат во се според Самоуправната спогодба за 
изменување и дополнување на Самоуправната спо-
годба за здружување во работна организација — 
Здружена дрвна индустрија и шумарство „Треска" 
во Скопје, што ја усвоиле повеќе основни органи-
зации на здружениот труд во 1976 година, со тоа 
што во членот 15 од оваа спогодба се додаваат два 
нови става кои гласат: 

„Обврската за издвојување на средства во 
фондот за ризици не се однесува на основните ор-
ганизации на здружениот труд што како работни 
организации се припоиле кон Дрвната индустрија 
„Треска" во Скопје по 1 јануари 1972 година и не 
учествувале во поделбата на средствата на оваа 
работна организација. 

Основната организација на здружениот труд 
„Треска експорт-импорт" во Скопје, посебно ги 
евидентира наплатите на побарувањата и испла-
тите на обврските спрема добавувачите, како и тро-
шоците за лични доходи на работниците кои рабо-
тат на ликвидирањето на побарувањата и обвр-
ските, а за состојбата ги известува другите основ-
ни организации на здружениот труд најмалку ед-
наш годишно се до конечното ликвидирање на об-
врските односно наплата на побарувањата на ра-
ботната организација." 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Здружената дрвна индустрија и 
шумарство „Треска" во Скопје на начин предви-
ден за објавување на самоуправните општи акти на 
работната организација. 

3. Основната организација на здружениот труд 
.Треска експорт-импорт" во Скопје, во состав на 
Здружената дрвна индустрија и шумарство „Тре-
ска" во Скопје, му поднесе на Уставниот суд на 
Македонија предлог за поведување спор во врска 
со склучувањето на Самоуправната спогодба за 
изменување и дополнување на Самоуправната спо-
годба за здружување на основните организации на 
здружениот труд во работна организација — Здру-
жена дрвна индустрија и шумарство „Треска" во 
Скопје. 

Според наводите во предлогот Самоуправната 
спогодба за изменување и дополнување на Само-
управната спогодба за здружување, од вкупно 46 
основни организации на здружениот труд во со-
став на Здружената дрвна индустрија и шумар-
ство „Треска" во Скопје, ја потпишале 34, а 12 
основни организации на здружениот труд не го 
прифатиле дополнувањето на самоуправната спо-
годба. 

Во предлогот понатаму се наведува дека од 
основните организации на здружениот труд што не 
го прифатиле дополнувањето на самоуправната 
спогодба само дел од нив се изјасниле конкретно 
со кои одредби од спогодбата не се согласуваат, 
додека другите не ги изнеле причините за тоа. 
Според наводите во предлогот основните организа-
ции на здружениот труд што не го потпишале до-
полнувањето на самоуправната спогодба не се со-
гласуваат со одредбите од членовите 3, 12, 13, 14, 
15, 16, 19 и 22. 

4. Предлогот за поведување спор беше доста-
вен до сите 12 основни организации на здружениот 
труд што на го потпишале дополнувањето на са-
моуправната спогодба, но одговор на Судот доста-
вија само 6 основни организации на здружениот 
труд. 

Врз основа на податоците од писмените прило-
зи кон предлогот, одговорите, како и доказите под-
несени на јавната расправа, Судот утврди дека ос-
новните организации на здружениот труд во со-
став на работната организација „Треска" во Скопје 
на 20 декември 1973 година потпишале самоу-
правна спогодба за нивно здружување во работна 
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организација Здружена дрвна индустрија и шумар-
ство „Треска" во Скопје. Подоцна, во текот на 197о 
година, 34 од вкупно 46 основни организации на 
здружениот труд, потпишале самоуправна спогод-
ба за изменување и дополнување на самоуправ-
ната спогодба за здружување, додека 12 основни 
организации на здружениот труд не ја потпишале 
озаа спогодба. 

Врз основа на наводите во предлогот, одгово-
рите на основните организации на здружениот труд, 
изјавите на претставниците на учесниците во по-
стапката дадени на јавната расправа, како и од 
дополнителното изјаснување на работниците од 
основната организација на здружениот труд „Бач-
ка" во Бачка Паланка, Судот утврди дека не е 
постигната согласност за овие одредби од само-
управната спогодба за изменување и дополнување 
на постојната самоуправна спогодба за здружува-
ње и тоа: 

1) Со точката 9 од членот 2 на Самоуправната 
спогодба за измени и - дополнувања на Самоу-
правната спогодба за здружување не се согласиле 
работниците од Основната организација на здру-
жениот труд „Бачка" во Бачка Паланка. Со оваа 
точка од спогодбата е предвидено предмет на рабо-
тење на оваа основна организација на здружениот 
труд да е производство на мебел, транспортни ус-
луги за други, опремување на објекти, како и про-
изводни услуги за трети лица. Работниците од оваа 
основна организација сметаат дека по точката 9 
треба да се додаде нов став кој да гласи: 

— продажба на сопствени производи непосред-
но и преку сопствената мрежа на стоваришта 
(складишта) и продавници, како и продажба на 
отпадоци; 

— набавка и продажба на големо и мало на 
режана граѓа, панел фурнир, шпер лесонит, иве-
рици, поздер плочи и оплеменети плочи; 

— продажба на големо и мало на сопствени 
производи и на други производители како дополну-
рање на асортиманот; 

—• вршење на транспорт за сопствени потреби 
и транспортни услуги на трети лица; и 

— опремување на објекти и производни услуги 
на трети лица. 

Исто така се смета дека во предметот на рабо-
тењето по зборот „производство" да се изостават 
зборовите „канцелариски". 

Судот утврди дека со оспорената одредба од 
самоуправната спогодба за изменување и дополну-
вање на самоуправната спогодба за здружување не 
се менува досегашниот предмет на работење на 
Основната организација на здружениот труд „Бач-
ка" во Бачка Паланка. Имено, според решението 
Фи. бр. 1335/74 на Окружниот стопански суд во 
Скопје оваа основна организација на здружениот 
труд е регистрирана за производство на намештај, 
транспортни услуги за други, опремување на об-
јекти, како и за производни услуги за трети лица 
т. е. за вршење на дејности утврдени во точката 9 
на член 2 од Самоуправната спогодба за измену-
вање и дополнување на Самоуправната спогодба за 
здружување. Според мислењето на Судот овде не 
се работи за несогласување со измените и дополну-
вањата на самоуправната спогодба за здружување, 
туку станува збор за ново барање да се прошири 
постојната дејност на основната организација на 
здружениот труд во Бачка Паланка. Тоа пак не 
може да биде предмет на одлучување во овој спор, 
во. кој се одлучува за одредбите од постојната са-
моуправна спогодба што се менуваат или допол-
нуваат по кои не е постигната согласност на сите 
основни организации на здружениот труд. Поради 
тоа, Судот не го прифати предлогот за дополну-
вање на точката 9 на член 2 од самоуправната 
спогодба за изменување и дополнување на самоу-
правната спогодба за здружување, а основната ор-
ганизација на здружениот труд може да покрене 
иницијатива кај другите основни организации на 
здружениот труд за изменување и дополнување на 

самоуправната спогодба за здружување во поглед 
на предметот на работењето на основните организа-
ции на здружениот труд. 

2) Со членот 3 од самоуправната спогодба за 
изменување и дополнување на самоуправната спо-
годба за здружување е определено во членот 26 
на постојната спогодба ставот 2 да се измени и да 
се додаде нов став 3 така што тие сега треба да 
гласат: 

„За обврските на работната организација спре-
ма трети лица солидарно одговараат работната 
организација и сите основни организации на здру-
жениот труд во нејзиниот состав. 

Работната организација може да создава обвр-
ски кои се однесуваат на работите што и се пре-
несени во надлежност со членовите 9 и 20 од оваа 
самоуправна спогодба." 

Во ставот 2 на член 26 од постојната спогодба 
беше предвидено дека „за заедничките обврски на 
работната организација спрема трети лица догово-
рени со посебен договор запишан во судскиот ре-
гистар на организациите на здружениот труд одго-
вараат солидарно работната организација и основ-
ните организации на здружениот труд што го пот-
пишале договорот". 

Со измената на овој член од спогодбата не се 
согласуваат работниците на основните организации 
на здружениот труд: Шумско стопанство „Сандан-
ски" во Македонски Брод, Шумско стопанство 
„Шар" во Гостивар, Шумско стопанство „Салан-
џак" во Валандово и „Бачка" во Бачка Паланка. 
Тие сметаат дека треба да се задржи постојната 
одредба затоа што основните организации на здру-
жениот труд не можат да остваруваат увид и да 
имаат прегледност на обврските што ги создава ра-
ботната организација за да би можеле тие соли-
дарно да одговараат за обврските што таа ќе ги 
преземе, како и затоа што новата одредба не пре-
цизира доволно во кои случаи и под кои услови 
работната организација и основните организации 
на здружениот труд одговараат солидарно. Основ-
ните организации исто така сметаат дека не е 
оправдано да постои само еднострана солидарна 
одговорност т.е. за обврските на работната орга-
низација да одговараат солидарно основните орга-
низации на здружениот труд, а работната органи-
зација да не одговара за нивните обврски. 

Судот утврди дека прашањето за одговорноста 
на основните организации на здружениот труд и на 
работната организација е уредено со членот 55 од 
Законот за конституирање и запишување во суд-
скиот регистар на организациите на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73). Спо-
ред ставот 1 на овој член од законот основната ор-
ганизација на здружениот труд одговара за своите 
обврски со сите средства, а за обврските на работ-
ната организација во чиј состав е — како што е 
тоа предвидено со самоуправната спогодба за здру-
жување и како што е запишано во судскиот ре-
гистар. 

Согласно ставот 2 на овој член од законот, ако 
со самоуправната спогодба за здружување не е 
утврдена и во судскиот регистар не е запишана 
одговорноста на основните организации на здруже-
ниот труд, за обврските на работната организаци-
ја одговараат солидарно сите основни организации 
на здружениот труд во нејзиниот состав. Најпосле, 
според ставот 3 на овој член од законот, за обвр-
ските што ќе ги преземе основната организација 
одговараат и другите основни организации ако е тоа 
предвидено со самоуправната спогодба за нивно 
здружување и ако е запишано во судскиот реги-
стар. 

Согласно со овие одредби од законот Судот 
утврди дека предвидувањето на солидарната од-
говорност на основните организации за обврските 
на работната организација не е во спротивност со 
законот. Напротив, решението во самоуправната 
спогодба е во согласност со диспозитивната норма 
на законот според која, ако поинаку не е предви-
дено со самоуправната спогодба за здружување, се 



7 јули 1976 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 22 — Стр. .579 

претпоставува дека постои солидарна одговорност 
на основните организации на здружениот труд за 
обврските на работната организација. При тоа Су-
дот го има предвид и фактот што со новиот став 
од член 26 точно е утврдено за кои обврски на 
работната организација одговараат основните ор-
ганизации, а тоа се само обврските настанати во 
извршувањето на работите што на работната орга-
низација и се пренесени од основните организации 
на здружениот труд според членовите 9 и 20 од 
самоуправната спогодба за здружување. Со предви-
дувањето на солидарна одговорност Судот смета 
дека се овозможува активно и посигурно учество 
на работната организација во извршувањето на ра-
ботите што и се пренесени од основните организа-
ции, а успешното извршување на тие работи се-
како дека е од интерес не само за работната ор-
ганизација како целина, туку и на секоја основ-
на организација на здружениот труд одделно, би-
дејќи се тие работи од заеднички интерес. Поради 
тоа Судот утврди дека нема основ за уважува-
њето на приговорите во врска со членот 3 од оспо-
рената самоуправна спогодба. 

3) Со членот 5 од самоуправната спогодба за 
изменување и дополнување се менува членот 46 
од постојната спогодба и тој сега гласи: „Мандатот 
на делегатите на работничкиот совет на работната 
организација трае^ две години и никој не може да 
биде избран повеќе од двапати едноподруго во ист 
орган на управување или негов извршен колегија-
лен орган." Со оваа измена во спогодбата не се 
согласиле работниците од Основната организација 
на здружениот труд „Бачка" во Бачка Паланка. 

Според ставот 3 на член 120 од Уставот на СР 
Македонија никој не може повеќе од двапати 
едноподруго да биде избран во ист работнички со-
вет односно извршен орган. Со оглед на тоа што со 
новиот член 46 од самоуправната спогодба за здру-
жување се обезбедува, во согласност со Уставот, 
никој да не може повеќе од двапати едноподруго 
да биде избран во работничкиот совет односно во 
извршниот орган, Судот утврди дека овој член од 
самоуправната спогодба не е во спротивност со 
Уставот. 

4) Со членот 7 од самоуправната спогодба за 
изменување и дополнување на самоуправната спо-
годба за здружување е определено да се измени и 
дополни членот 53, така што тој треба да гласи: 
„Мандатот на членовите на деловниот одбор трае 
две години и никој не може да биде избран повеќе 
од двапати едноподруго во ист колегијален извр-
шен орган". И со оваа измена во спогодбата не 
се согласиле работниците од Основната организаци-
ја на здружениот труд „Бачка" во Бачка Паланка. 
Судот смета дека и измената во оваа одредба од 
самоуправната спогодба не е во спротивност со 
Уставот, бидејќи како што е наведено во ставот 
3 на член 120 од Уставот е предвидено истото огра-
ничување за повторен избор на членовите на из-
вршниот орган. 

5) Со членот 12 од оспорената самоуправна спо-
годба се предвидува во членот 77 од постојната 
спогодба да се додаде нов став кој да гласи: 

„За обврските по штедните влогови на вложи-
телите при интерната банка и обврските кон де-
ловните банки одговараат солидарно основачите со 
целокупниот свој имот". 

Со оваа одредба од спогодбата не се согла-
силе работниците од основната организација на 
здружениот труд Шумско стопанство „Лопушник" 
во Кичево, Шумско стопанство „Шар" во Гостивар, 
Шумско стопанство „Сандански" од Македонски 
Брод, Шумско стопанство „Голак" во Делчево и 
Шумско стопанство „Саланџак" во Валандово, како 
и работниците од Основната организација на здру-
жениот труд „Бачка" во Бачка Паланка. 

Овие основни организации на здружениот труд 
сметаат дека и интерната банка е основна органи-
зација на здружениот труд како и сите други, па 
затоа не е оправдано таа да има посебна полож-

ба во врска со одговорноста за нејзините обвр- к 

ски во однос на другите основни организации на 
здружениот труд. Поради тоа сметаат дека ако 
интерната банка не одговара за обврските на дру-
ги ге основни организации на здружениот труд, то-
гаш нема основ тие да одговараат солидарно за 
обврските на интерната банка. Ова дотолку повеќе 
што некои од основните организации на здруже-
ниот труд немале свои штедни влогови во 
оваа банка, а пак Основната организација 
на здружениот труд „Саланџак" во Валандово, 
според искажувањата на нејзиниот претставник на 
јавната расправа, не била ниту основач на интер-
ната банка. 

Судот утврди дека со членот 74 од самоуправ-
ната спогодба за здружување од 1973 година ос-
новните организации на здружениот труд се согла-
силе да основаат интерна банка со цел за стекну-
вање и здружување средства за реализирање на 
деловните интереси, меѓусебната деловна солидар-
ЕШСТ и оптимално стопанисување со средствата. Су-
дот исто така утврди дека, според ставот 2 на член 
77, интерната банка работи во свое име, но за 
сметка на основачите. Оттаму, според мислењето 
на Судот, предвидувањето на солидарната одго-
ворност на основните организации на здружениот 
труд — основачи на банката обезбедува поуспешно 
работење на интерната банка, а тоа е од непосреден 
интерес за секоја основна организација на здру-
жениот труд. Во спротивен случај во голема мера 
би се намалила кредитната моќ на интерната бан-
ка, односно би се намалила можноста за привлеку-
вање на штедни влогови и добивање кредити од 
деловните банки. Со оглед на тоа Судот смета дека 
нема основ за поинакво уредување на односите во 
поглед на одговорноста на основните организации 
на здружениот труд за обврските на интерната бан-
ка во врска со штедните влогови и кредитите од 
деловните банки. 

6) Основните организации на здружениот труд 
„Шар" од Гостивар, „Сандански" од Македонски 
Брод, „Лопушник" од Кичево, „Серта" од Штип, 
..Јавор" од Гостивар, „Пролетер" од Скопје, „Го-
лак" од Делчево, „Саланџак" од Валандово и „Ку-
маново" од Куманово, не се согласуваат со чле-
новите 13, 14 и 15 од самоуправната спогодба за из-
менување и дополнување во кои е уредено праша-
њето за начинот на ликвидирањето на ненапла-
тивите побарувања и неизвршените обврски на ра-
ботната организација настанати до 31 декември 
1971 година. Така, во членот 13 е предвидено ставот 
2 на член 81 од спогодбата да се измени и да гла-
си: „По исклучок од претходниот став на овој член 
побарувањата од купувачите и обврските спрема 
добавувачите со состојба на 31. ХП. 1973 година, 
а според билансот на состојбата на ООЗТ „Заед-
нички служби" се пренесуваат на ООЗТ „Треска 
експорт-импорт" во Скопје во целост при што до 
дефинитивното расчистување и натаму останува 
заеднички имот на сите ООЗТ во составот на 
ЗДИШ „Треска" во Скопје. Според ставот 1 на 
член 81 од постојната спогодба средствата на ра-
ботната организација и нивните извори со состој-
ба на 31 декември 1971 година се пренесуваат на 
основните организации на здружениот труд со по-
четните биланси на основните организации — со-
стојба на 1 јануари 1972 година изготвени за таа 
цел. Согласно ставот 2 на овој член од спогодбата, 
што се менува со членот 13 од дополнувањето на 
самоуправната спогодба, „по исклучок од претход-
ниот став побарувањата од купувачите и обврските 
спрема добавувачите со состојба на 31. ХП. 1971 
година се пренесуваат на основната организација 
„заеднички служби" во целост." 

Со членот 14 од дополнувањето на самоуправ-
ната спогодба поранешниот член 82 се менува така 
што тој сега гласи: „Основната организација на 
здружениот труд „Треска експорт-импорт" во 
Скопје се задолжува да изврши усогласување на 
салдата по овие сметки, да обезбеди посебна еви-
денција за истите во своето сметководство и преку 
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својата жиро-сметка да ги ликвидира обврските 
односно да ги наплати побарувањата". Во постој-
ниот член 82 од спогодбата беше определено оваа 
работа да ја изврши основната организација „за-
еднички служби". 

Најпосле, во членот 15 од дополнувањето на са-
моуправната спогодба се предвидува во членот 83 
од постојната спогодба по зборот „приходи" да се 
стави точка, а зборовите „процентуално според 
големината на преземената актива на 1. I. 1972 го-
дина" се бришат. По ставот 1 да се додадат ставо-
вите 2, 3 и 4 кои гласат: 

„За ликвидирање на ненаплативите побарува-
ња, другите вонредни расходи и за трошоците и 
личните доходи на стручната служба за ликвиди-
раше на заедничкиот имот на основните организа-
ции на здружениот труд, потписниците на оваа 
самоуправна спогодба се спогодија да формираат 
заеднички фонд на ризици. 

Во фондот од претходниот став основните ор-
ганизации на здружениот труд ќе издвојуваат 1°/о 
од својот вкупен приход годишно до конечно ли-
квидирање на сите трошоци од претходниот став 
на овој член. 

При расчистувањето на сметките според чле-
новите 81 и 82 од оваа самоуправна спогодба, ра-
ботничкиот совет на работната организација по по-
треба работите ќе ги регулира со соодветни одлуки 
доколку тие не се во надлежност на друг само-
управен орган." 

Основните организации на здружениот труд 
сметаат дека овие одредби од спогодбата се не-
прифатливи затоа што некои од нив немале соз-
дадени никакви обврски што треба да се испла-
туваат, потоа што не е точно определено како ќе 
се располага со средствата од фондот за ризици 
односно на кој начин тие ќе се распоредуваат и 
што издвојувањето во овој фонд во значителна 
мерка го оптоварува доходот на основните органи-
зации на здружениот труд. Според мислењето на 
основните организации на здружениот труд што 
не ја потпишуваат самоуправната спогодба сред-
ствата на работната организација т. е. побарувања-
та и обврските подобро било да се распоредат по-
рано за да се знае која основна организација на 
здружениот труд и со колку средства треба да 
биде задолжена со билансот, затоа што во овој 
момент положбата е изменета и непозната. Посебно 
Основната организација на здружениот труд Хе-
миска индустрија „Пролетер" во Скопје не се со-
гласува со членот 15 од самоуправната спогодба за 
измени и дополнувања затоа што оваа основна ор-
ганизација не учествувала во делбениот биланс 
ниту пак добила некој имот од работната орга-
низација, со оглед на тоа што таа се припоила кон 
работната организација „Треска" при крајот на 
1972 година со статус на основна организација, 
посебна жиро-сметка и издвоено книговодство. 

Според мислењето на Уставниот суд на Ма-
кедонија, макар што е нормално при распореду-
вањето на средствата на работната организација 
врз основните организации на здружениот труд на 
основните организации да им се пренесат по соод-
ветен принцип и сите побарувања и обврски што ги 
создала работната организација, сепак не е во спро-
тивност со Уставот и законот ако основните ор-
ганизации на здружениот труд, поради определени 
проблеми во врска со распоредувањето на побару-
вањата и обврските се спогодат наплатувањето на 
побарувањата и исплатата на обврските на работ-
ната организација да го врши определена основна 
организација на здружениот труд со тоа што дру-
гите основни организации ќе обезбедат средства за 
покривање на разликата меѓу наплатените побару-
вања и исплатените долгови, како и на трошоците 
што таа основна организација ќе ги има во вр-
ска со тоа. Ова затоа што практично тие побару-
вања и обврски им припаѓаат во одреден дел на 
секоја основна организација на здружениот труд, 
па затоа тие можат да се самообврзат да ги покри-

ваат разликите меѓу наплатените побарувања и ис-
платените обврски, како и да поднесуваат дел од 
трошоците што се предизвикуваат со тоа. Тие, ме-
ѓутоа, исто така имаат право и на дел од евентуал-
ната позитивна разлика меѓу побарувањата и об-
врските. Самоуправната спогодба за ваквиот на-
чин на уредување на ова прашање, меѓутоа, по 
мислењето на Судот, не може да се однесува однос-
но не може да ги обврзува оние основни организа-
ции на здружениот труд кои се припоиле кон ра-
ботната организација „Треска" по 1 јануари 1972 
година кога средствата на работната организација 
веќе биле распоредени по основни организации на 
здружениот труд. Поради тоа Судот смета дека 
членот 15 треба да се дополни со два нови става 
означени со точката 1 од оваа одлука. 

7) Со членот 17 од дополнувањето на самоу-
правната спогодба е определено ставот 2 на членот 
105 да се измени и да гласи: „По истекот на рокот 
од 90 дена основната организација-доверител, врз 
основа на записникот за усогласените салда, има 
право да побара наплата на своето доспеано поба-
рување преку внатрешната арбитража, која е 
должна во рокот определен во правилникот за ра-
бота на внатрешната арбитража да донесе од-
лука." 

Членот 105 од постојната спогодба како цели-
на ги уредува односите меѓу основните организации 
во врска со нивните меѓусебни плаќања. Така, спо-
ред ставот 1 на овој член од спогодбата, кој не се 
изменува, доколку основната организација не ја 
измири својата обврска во предвидениот рок од 
претходниот член (90 дена), должна е да пресме-
та и да плати камата во висина на каматите што 
деловните банки ги наплатуваат за краткорочните 
кредити и тоа од осмиот ден по доставувањето на 
фактурата, но со претходно усогласени салда. Ста-
вот 2 на овој член од спогодбата гласеше: „По 
истекот на рокот од 90 дена основната организа-
ција — доверител, врз основа на записникот за 
усогласените салда, има право да побара присил-
на наплата на своите доспеани побарувања преку 
внатрешната арбитража која е должна во рок од 
15 дена по приемот на барањето да донесе одлука." 

Со измената во ставот 2 на член 105 не се 
согласуваат основните организации на здружениот 
труд „Лопушник" од Кичево и „Сандански" од Ма-
кедонски Брод затоа што сметаат дека рокот од 
90 дена треба да се намали на 60, како и основната 
организација на здружениот труд Шумско стопан-
ство „Голак" во Делчево која смета дека рокот од 
15 дена треба и натаму да се задржи бидејќи е 
доволен при состојба на претходно расчистени 
сметки. 

Според изнесеното со членот 17 од самоуправ-
ната спогодба за измена и дополнување се менува 
само ставот 2 на член 105 и тоа во делот што се 
однесува на рокот во кој внатрешната арбитража е 
должна да донесе одлука по барањето за присилна 
наплата на доспеано побарување, додека рокот од 
90 дена останува непроменет. 

Судот смета дека прашањето за тоа во кој рок 
внатрешната арбитража е должна да донесе од-
лука по барањето за присилна наплата на доспе-
ано побарување може да се уредува и со правил-
никот за работа на внатрешната арбитража пора-
ди што, по мислењето на Судот, препуштањето со 
овој правилник да се уреди тоа прашање не мо-
же да се оцени како незаконито. 

8) Со членот 19 од самоуправната спогодба за 
изменување и дополнување на самоуправната спо-
годба за здружување се вршат измени и во членот 
148 така што тој сега гласи: 

„Работникот може да биде распореден од една 
во друга основна организација на здружен труд, 
ако работното место на кое се распоредува одго-
вара на неговата стручна подготовка за одредено 
занимање, односно насока и неговите работни спо-
собности по претходна согласност на основните ор-
ганизации во следниве случаи: 
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1. ако распоредувањето се врши во интерес на 
работата за рационално и целисходно користење 
на работните и стручните способности на работни-
кот и барањето на работно место на кое се распо-
редува; 

2. поради намалување или зголемување на обе-
мот на работата во поодделни организациони еди-
ници во ООЗТ што имаат за цел укинување или 
отворање на нови работни места, намалување или 
зголемување на бројот на извршителите на поод-
делни работни места; 

3. поради технолошки и економски причини 
престанала потребата за неговата работа во основ-
ната организација на здружениот труд; 

4. поради пополнување на испразнети работни 
места. 

Ако распоредувањето на работникот се врши 
според ставот 1 точка 1 на овој член, вон од ме-
стото на живеење потребна е согласност на работ-
никот кој се распоредува." ^ 

Во поранешниот член 148 беше предвидено 
дека работник може да се распореди на работа од 
една во друга основна организација на здружениот 
труд под услови утврдени во заедничката самоу-
правна спогодба за уредување на меѓусебните од-
носи во здружениот труд на основните органи-
зации. 

Со измените во оваа самоуправна спогодба не 
се согласиле работниците од основната организа-
ција на здружениот труд Шумско стопанство „Сер-
та" во Штип. 

Судот утврди дека, според ставот 6 на член 18 
од сојузниот Закон за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд, работникот е дол-
жен да работи на работно место во друга основна 
организација на здружениот труд во составот на 
работната организација, во случаите и под усло-
вите утврдени со самоуправната спогодба за здру-
жување. При тоа мора да се почитуваат одредбите 
од ставовите 2 до 5 на овој член од законот. Овие 
одредби од законот предвидуваат дека работникот 
е должен да работи на друго работно место ако тоа 
работно место одговара на стручната подготовка за 
одредено занимање односно насока и на неговите 
други работни способности и дека само со негова 
согласност може да работи на работно место кое не 
одговара на стручната подготовка, освен во исклу-
чителни околности утврдени во основната органи-
зација во согласност со законот. 

Со оглед на тоа што со измената на членот 148 
се утврдуваат условите под кои работник може да 
биде распореден од една во друга основна органи-
зација и што при тоа не се повредуваат неговите 
права утврдени со закон, Судот утврди дека изме-
ната на членот 148 од постојната самоуправна спо-
годба не е во спротивност со сојузниот Закон за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд. 

9) Со членот 22 од самоуправната спогодба за 
изменување и дополнување на самоуправната спо-
годба за здружување се менува ставот 4 на член 98 
така што тој сега гласи: 

„Самоуправната спогодба ќе се смета за усвое-
на (склучена) откако ќе ја прифати мнозинството 
од вкупниот број вработени во секоја основна орга-
низација во составот на работната организација". 

Со оваа измена во самоуправната спогодба не 
се согласиле основните организации на здружениот 
труд „Серта" од Штип, „Лопушник" од Кичево, „Го-
лак" од Делчево и „Бачка" од Бачка Паланка, на-
ведувајќи дека таа е спротивна на членот 43 од 
Законот за конституирање и запишување во суд-
скиот регистар на организациите на здружениот 
труд. 

Судот утврди дека оваа одредба од самоуправ-
ната спогодба не е во спротивност со ставот 2 на 
член 123 од Уставот на СР Македонија во кој е 
определено дека самоуправната спогодба за здру-
жување во работна организација, односно во сло-
жена организација, е склучена кога ќе ја усвои 
мнозинството од сите работници во секоја основна 

организација на здружениот труд, поради што 
смета дека нема основ за нејзиното отстранува-
ње од спогодбата. Судот при ова имаше предвид 
дека ова прашање во Законот за конституирање и 
запишување во судскиот регистар на организациите 
на здружениот труд е решено на поинаков начин. 
Но, уставната одредба има првенство пред законот, 
особено ако се има предвид дека е во прашање 
одлучување за здружување во работна организа-
ција кое е едно од неотуѓивите права на работни-
ците во основната организација на здружениот 
труд. Поради истите причини Судот утврди дека не 
е во спротивност со Уставот и членот 23 од само-
управната спогодба за измени и дополнувања во 
кој е определено да се брише ставот 4 на член 
204 кој се однесува на прашањето за мнозинство-
то со кое се усвојува самоуправната спогодба за 
изменување и дополнување на самоуправната спо-
годба за здружување. 

10) Со членот 24 од самоуправната спогодба за 
изменување и дополнување ставот 7 на членот 205 
се менува така што тој сега во нов текст гласи: 
„Статутот се смета за усвоен откако ќе го прифа-
тат мнозинството од вкупниот број вработени во се-
која основна организација на здружениот труд во 
состав на работната организација". Во постојниот 
став 7 од овој член беше предвидено статутот да 
се смета за усвоен тогаш кога ќе го прифатат две 
третини од вкупниот број на работници во секоја 
основна организација во составот на работната ор-
ганизација. Со оваа измена во самоуправната спо-
годба не се согласила Основната организација на 
здружениот труд „Бачка" во Бачка Паланка. 

Судот утврди дека оваа измена во самоуправ-
ната спогодба за здружување не е во спротивност со 
Уставот, затоа што според ставот 3 на член 124 
од Уставот на СР Македонија, статутот на работ-
ната организација односно на сложената органи-
зација на здружениот труд, по предлог од нејзи-
ниот работнички совет, го донесуваат работниците 
на здружените основни организации со мнозинство 
на гласови на сите работници во секоја од тие 
организации. 

11) Најпосле, Судот го разгледуваше и предло-
гот на Основната организација на здружениот труд 
„Бачка" во Бачка Паланка со барање работната 
заедница на заедничките служби на ЗДИШ „Тре-
ска" во Скопје да се задолжи материјалите за 
дискусијата по нацртите на општите акти, како и 
сите нормативни акти на ниво на работна органи-
зација предвидени во членот 191 од Самоуправна-
та спогодба за здружување да ги доставува на срп-
скохрватски јазик во доволен број примероци. Во 
врска со тоа Судот утврди дека ова прашање на 
било предмет на самоуправна спогодба за измену-
вање и дополнување на самоуправната спогодба за 
здружување, поради што не можеше да биде пред-
мет на расправање пред Судот. Поради тоа Основ-
ната организација на здружениот труд „Бачка" во 
Бачка Паланка може да покрене иницијатива кај 
другите основни организации на здружениот труд и 
ова прашање да се уреди со самоуправната спогод-
ба за здружување, па доколку не се постигне со-
гласност, тогаш може да се поведе спор пред над-
лежниот суд на здружениот труд. 

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

У. бр. 91/75 
25 мај 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

261. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на посебната табела од Самоуправната 
спогодба за утврдување на доходот, условите за 
неговата распределба, како и основите и мерилата 
за пресметување на распределбата на личните до-
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ходи и другите надоместоци во Основната органи-
зација на здружениот труд „Пелагонија" во Бито-
ла во состав на работната организација за стопа-
нисување со води „Водостопанство" — Скопје, 
утврдена од собирот на работниците во основната 
организација на 16 мај 1975 година, по одржаната 
јавна расправа на 2 јуни 1976 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА посебната табела од Самоу-
правната спогодба за утврдување на доходот, усло-
вите за неговата распределба, како и основите и 
мерилата за пресметување на распределбата на 
личните доходи и другите надоместоци во Ос-
новната организација на здружениот труд „Пела-
гонија" во Битола во состав на работната органи-
зација за стопанисување со води „Водостопанство" 
— Скопје, утврдена од собирот на работниците во 
основната организација одржан на 16 мај 1975 го-
дина и тоа во делот во кој се утврдени мерила за 
распределба на средствата за лични доходи по ос-
новот работно искуство. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Пелагонија" во Битола на начин 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. По повод на поднесена претставка Уставни-
от суд на Македонија со решение У. бр. 131/75 од 
25 март 1976 година поведе постапка за оценува-
ње уставноста на посебната табела од означената 
самоуправна спогодба во делот во кој се утврдени 
мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи по основот работно искуство затоа што ос-
новано се постави прашањето за нејзината соглас-
ност со начелото за распределба според трудот 
утврдено во членот 22 од Уставот на СР Маке-
донија. 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека, според ставот 1 
на член 14 од оспорената спогодба, при утврдува-
њето учеството на работникот во распределбата на 
личниот доход, особено се имаат предвид следниве 
основи: стручна подготовка, одговорност на работ-
ното место, одговорност за работата на други лица, 
одговорност за средствата за работа, умствено и 
физичко напрегање, работни услови и одговорност 
на работното место, а покрај тоа, според ставот 2 
на овој член од спогодбата, работникот во распре-
делбата на личниот доход учествува и со својот 
минат труд. Учеството на работниците во распре-
делбата на средствата за лични доходи по основот 
минат труд се состои согласно ставот 1 на член 33 
од спогодбата во зголемување на стартната основа 
на личниот доход по сите основи за 0,35°/о од се-
која година признаен работен стаж во нашата 
земја. 

Судот исто така утврди дека вреднувањето на 
работниот придонес на работниците по сите осно-

ви е искажано во бодови во посебна табела која 
согласно членот 7 од спогодбата е нејзин составен 
дел. Покрај за другите основи, во табелата се опре-
делени бодови зависно од должината на работниот 
стаж и по основот работно искуство кое како ос-
нов за учество на работниците во распределбата на 
личните доходи не е воопшто предвидено во членот 
14 од спогодбата туку, тоа според смислата на чле-
нот 15, претставува еден од условите за да може 
работникот да се распореди на одделно работно 
место. Работниците во распределбата на средствата 
за лични доходи по овој основ, според одредбите од 
табелата, учествуваат со определен број бодови 
зависно од годините на работното искуство, а мак-
сималниот број бодови го добиваат кога нивниот 
работен стаж е подолг од дванаесет години. 

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија 
на секој работник во согласност со начелото на 
распределба според трудот и со порастот на про-
дуктивноста на неговиот и на вкупниот опште-
ствен труд и со начелото на солидарноста на работ-
ниците во здружениот труд му припаѓа од доходот 
на основната организација на здружениот труд ли-
чен доход за задоволување на неговите лични, за-
еднички и општи општествени потреби, според ре-
зултатите од неговиот труд и неговиот личен при-
донес што со својот тековен и минат труд го дал 
во зголемувањето на доходот на основната органи-
зација. Од друга страна, согласно ставот 1 на член 
4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 22/73), работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд, меѓу другото, ги 
утврдуваат и основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи и начинот на пре-
сметување и исплата на личните доходи на ра-
ботниците и личните доходи за време поминато на 
работа ноќе или подолго од полното работно време. 

Со оглед на тоа што со одредбите од посебната 
табела на означената самоуправна спогодба придо-
несот на работникот и неговото учество во распре-
делбата на средствата за лични доходи од него-
виот тековен труд по основот работно искуство во 
се се утврдува со примена на сосема истоветен 
критериум како и по основот минат труд, односно 
зависно од должината на целокупниот работен 
стаж, а не според стажот пропишан како потребен 
за работа на соодветното работно место, Судот 
оцени дежа овие одредби од спогодбата не се во 
согласност со начелото за распределба според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија. 

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

У. бр. 131/75 
2 јуни 1976 година 

, Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
258. 

Врз основа на член 23 и 136 од Уставот на СР 
Македонија („Службен веснртк на СРМ" бр. 7/74) и 
член 4 и 5 од Општествениот договор за заеднич-
ките основи на самоуправното уредување на одно-
сите во стекнувањето и распоредувањето на дохо-
дот и распределбата на средствата за личните до-
ходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/75), работниците во основните организации на 
здружен труд и работните заедници од средствата 
за јавно информирање и Републичкиот одбор на 
Синдикатот на работниците од општествените деј-
ности на Македонија склучија 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕК-
НУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И 
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ОД ОБЛАСТА НА ЈАВ-
НОТО ИНФОРМИРАЊЕ — ПЕЧАТОТ, РАДИОТО 

И ТЕЛЕВИЗИЈАТА ВО СРМ 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работниците во основните организации на здру-

жен труд и работните заедници од дејноста на јав-
ното информирање и Републичкиот одбор на Син-
дикатот на работниците од општествените дејности 
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на Македонија (во натамошниот текст учесниците 
во спогодбата), во остварувањето на начелото на 
распределба спрема трудот и резултатите во ра-
ботата и начелата на солидарноста и во спрове-
дувањето на Општествениот договор за заедничките 
основи на самоуправното уредување на односите во 
стекнувањето и распоредувањето на доходот и 
распределбата на средствата за личните доходи во 
СР Македонија, со оваа Самоуправна спогодба ут-
врдуваат: заеднички мерила и критериуми за усо-
гласување на условите за стекнување на доход, 
заеднички основи и мерила за распоредување на 
доходот и заеднички мерила и критериуми за рас-
пределба на средствата за лични доходи, за изно-
сите на личните примања на товар на материјал-
ните трошоци и од заедничката потрошувачка, ка-
ко и правата, обврските и одговорностите на орга-
ните и мерките за спроведување и применување 
на оваа самоуправна спогодба ,и другите прашања 
од заеднички интерес. 

Член 2 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат дека во 

своите самоуправни акти во целост ќе ги приме-
нуваат основите, мерилата и критериумите содр-
жани во оваа спогодба, дека при распределбата 
на доходот на дел за проширување на материјал-
ната основа на здружениот труд и на дел за лич-
на и заедничка потрошувачка ќе се придржуваат 
на општествено-економските норми и на постигна-
тите резултати во работата, а при распределбата 
на средствата за лични доходи и заедничка потро-
шувачка доследно ќе го применуваат начелото на 
распределба според вложениот труд и покажаните 
резултати во работата на организацијата и секој 
работник одделно. 

Работниците во работните заедници не ги при-
менуваат заедничките основи и мерила за стекну-
вањето и распоредувањето на доходот туку само 
заедничките основи и мерила за распределба на 
средствата за задоволување на личните и заеднич-
ките потреби и другите лични примања. 

Член 3 
Учесниците во спогодбата во рамките на устав-

ните права, должности и одговорности при утвр-
дувањето на заедничките основи и мерила поа-
ѓаат од: 

— Општествениот договор за заедничките ос-
нови на самоуправното уредување на односите во 
стекнувањето и распоредувањето на доходот и рас-» 
пределба на средствата за личните доходи во СР 
Македонија; 

— економската политика утврдена во Резолу-
цијата за општествено-економскиот и социјалниот 
развиток на СРМ; 

— програмите за работа на самоуправните ин-
тересни заедници; 

— плановите за развој на општествено-поли-
тичките заедници и 

— програмите и плановите за работа на ос-
новните организации и работните заедници. 

Член 4 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат дека 

на сите работници во основните организации на 
здружен труд и работните заедници ќе им обез-
бедат рамноправен третман при стекнувањето на 
доходот и распределбата на средствата за лични 
доходи, заедничка потрошувачка и останатите 
лични примања и издатоци во согласност со на-
челото на распределба според вложениот труд, со 
начелото на солидарност и заемност на работни-
ците во здружениот труд и начелото да им при-
паѓа личен доход според резултатите на нивната 
работа и според нивниот личен придонес што со 
својот тековен труд и со стопанисувањето со оп-
штествените средства, како со свој и општествен 
минат труд го дале за зголемувањето на доходот 
на основната организација на здружен труд. 

Член 5 
Учесниците во спогодбата се спогоди ја дека во 

нејзиното донесување како и нејзината примена 
ќе обезбедуваат рамноправност на сите нејзини 
потписници, јавност во работата и доследно спро-
ведување на одредбите од спогодбата. 

П. УСОГЛАСУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА 
СТЕКНУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

Член 6 
Основните организации на здружен труд и ра-

ботните заедници од областа на јавното инфор-
мирање — печатот, радиото и телевизијата стекну-
ваат доход од: 

— надоместокот за користење на радиодифузни 
приемници; 

— заедничко финансирање на одделни емисии 
и програми со органите на општествено-политич-
ките заедници, општествено-политичките и други 
организации; 

— продажба на печатот и други публикации; 
— економско-пропагандна програма; 
— средствата што ги обезбедуваат општество -

но-политичките заедници и самоуправните инте-
ресни заедници; 

— продажба на програмата; 
— продажба на готови производи и услуги 

(грамофонски плочи, касети и разни публикации 
од областа на јавното информирање, печатот и 
радиодифузијата) и 

— средствата по основ на дотации, регрес, ком-
пензации, камати и други извори. 

Член 7 
Основ за стекнување на доход претставува и 

извршувањето на задачите што на основните орга-
низации на здружен труд им се утврдени со: 

— закон; 
— општествени договори; 
— основачките акти на органите на општестве-

по-политичките заедници, плановите и програмите 
за работа и развој на основните организации, те-
ковните и среднорочните планови за развој на ра-
диодифузната дејност и печатот, општествените 
планови, резолуциите за основите на општествено-
економскиот и социјалниот развој во тековната 
година и мерките на економската политика на оп-
штествено-политичките заедници. 

Член 8 
Основните организации на здружен труд од 

областа на јавното информирање — печатот, ра-
диото и телевизијата обавуваат дејност од посе-
бен општествен интерес и нивните програми и 
планови за работа и развој засновани се на нив-
ните задачи активно да допринесуваат за изград-
бата и развојот на самоуправните социјалистички 
односи, јакнењето на рамноправноста и единството 
на народите и народностите, задоволувањето на 
најшироките општествени, културни и други по-
треби на работните луѓе и афирмацијата на не-
врзаната и независна политика на СФРЈ поради 
што и условите за стекнување и распоредување 
на доходот и личните доходи се во непосредна за-
висност од остварувањето на дејноста. 

Член 9 
Средствата што потписниците ги стекнуваат со 

својата дејност се формираат врз основа на след-
ните договорени мерила и критериуми: 

1. програма за работа на организацијата на 
здружен труд; 

2. цена на услугите и 
3. вреднување на остварените резултати во ра-

ботата. 

Член 10 
Програмата за работа во смисла на оваа спо-

годба опфаќа: содржина и обем на дејноста на ор-
ганизацијата во текот на календарската година. 
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нејзината усогласеност со општествено договорени-
те и самоуправно утврдените планови и програми, 
квалитетот и благовременоста во остварувањето на 
програмата и висината на потребните средства спо-
ред цената на услугите. Врз таа основа се планира 
доходот по вработен. 

Член 11 
Цената на услугите во смисла на оваа спо-

годба го опфаќа износот на средствата потребни 
за вршење на дејноста, а врз основа на утврде-
ните нормативи и стандарди: 

— за материјално работење на организацијата; 
— за проширување и модернизација на мате-

ријалната основа на дејноста на организацијата; 
— за амортизација најмалку во висина на про-

пишаните стапки; 
— за законски и договорни обврски; 
— за лични доходи на работниците; 
— за задоволување на заедничките потреби и 
— за резерви. 

Член 12 
Основните организации на здружен труд и ра-

ботните заедници од областа на јавното инфор-
мирање — печатот, радиото и телевизијата оства-
руваат средства за проширување на материјал-
ната основа на трудот: 

1. во рамките на цената на услугите; 
2. од наменските средства врз основа на само-

управни спогодби како и од самопридонесот на 
граѓаните или врз основа на законот, односно од-
лука на собранието на општествено-политичката 
заедница во согласност со законот. 

Средствата од претходниот став на овој член 
основните организации на здружен труд и работ-
ните заедници и од областа на јавното информира-
ње — печатот, радиото и телевизијата ги оствару-
ваат во согласност со развојот на општествените 
дејности предвидени во нивните планови, планови-
те на самоуправните интересни заедници и плано-
вите на општествено-политичките заедници, а во 
согласност со обврските што ги презеле со самоу-
правни спогодби, односно со договорите врз осно-
вите на тие планови. 

Член 13 
Вреднувањето на програмата за работа и по-

себно на остварените резултати во работата, од-
носно остварувањето на договорениот обем и ква-
литет на услугите го врши органот на самоуправу-
вањето со претставници на општествената заедница, 
а врз основа на извештаите, анализите и утврде-
ните мерила и критериуми за вреднување на ре-
зултатите во работата. 

Член 14 
Работниците на работните заедници оствару-

ваат средства за лични доходи и заедничка потро-
шувачка врз основа на утврдените планови и про-
грами за работа. Реализацијата на програмата за 
работа на работните заедници се вреднува од ор-
ганите на основните организации на здружен труд 
кои ги финансираат договорените планови и про-
грами за работа, а врз основа на конкретни из-
вештаи од анализи. 

Работниците во работните заедници средствата 
за лични доходи и заедничка потрошувачка ги усо-
гласуваат со нивото на средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка по условен ра-
ботник во организацијата во која работат. 

Ш. УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАСПОРЕДУВАЊЕТО 
НА ДОХОДОТ 

Член 15 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат дека 

распоредувањето на доходот на средства за лич-
на и заедничка потрошувачка, за проширување на 
материјалната основа на здружениот труд и за 
резерва ќе го вршат во зависност од остварените 
резултати во работењето, движењето на доходот, 
примената на начелото на распределба според тру-

дот и во согласност со материјалната и социјална 
сигурност на работниците, обезбедувајќи притоа 
непречен развој на својата организација. 

Член 16 
Во основните организации на здружен труд 

кои делумно се финансираат од приходи на оп-
штествено-политичките заедници и другите корис-
ници на општествените средства, средствата за лич-
ни доходи на работниците се утврдуваат поаѓајќи 
од нивото на просечниот личен доход по условен 
работник во стопанството на Републиката односно 
општината за минатата година, зголемен за про-
центот на порастот на личниот доход според Ре-
золуцијата за основите на општествено-економски-
от и социјалниот развој за тековната година, и 
бројот на условните работници, односно бројот на 
работниците со соодветна школска подготовка. На 
овие средства се додаваат и износите што на име 
личен доход со сите издатоци им се исплатуваат 
на дописниците во странство. 

Средствата за заедничка потрошувачка во ос-
новните организации од ставот 1 на овој член се 
утврдуваат по вработен врз основа на просечниот 
износ на средствата за заедничка потрошувачка 
по работник во стопанството на Републиката од-
носно општината во претходната година. 

Член 17 
Заради единствено усогласување и меѓусебно 

споредување на резултатите во работата и одно-
сите во распоредувањето, учесниците во спогод-
бата се согласија како показател да се земе цело-
купниот доход остварен во различните облици на 
здружување на трудот и средствата и на таа ос-
нова да се утврдува доходот за распоредување. 

Наменски добиените средства за инвестиции не 
влегуваат во доходот на организацијата и не мо-
жат да бидат предмет на споредување и распо-
редување на доходот. 

Член 18 
Чистиот доход за распоредување во смисла на 

оваа самоуправна спогодба претставува доходот на 
организацијата зголемен за износот на амортиза-
цијата над минималните законски стапки а намален 
за обврските што според Законот се издвојуваат 
пред неговото распоредување (законски и договор-
ни обврски). 

Член 19 
Чистиот доход од член 18 на оваа спогодба се 

распоредува на средства за: 
— лични доходи; 
— заедничка потрошувачка; 
— проширување на материјалната основа на 

здружениот труд и 
— резерви. 

Член 20 
Делот од чистиот доход што се насочува за 

лични доходи опфаќа: средства за лични доходи 
во бруто износ за работа со полно работно време 
по основ на минат труд, за работа за неполно ра-
ботно време, за работа подолга од полното работ-
но време, за работа по договор за дело, за испла-
та до 30 дена боледување и други исплати и надо-
местоци на личните доходи што се подмируваат 
од доходот. 

Средствата за заедничка потрошувачка се рас-
поредуваат во фондот за заедничка потрошувачка 
и работниците ги користат за: подобности при ко-
ристење на годишен одмор, пензионирање, одење 
од организацијата, јубилејни и други прослави, 
исполнување на одреден стаж во организацијата, 
дотација на општествената исхрана во објектите 
на општествен стандард над износот одреден со 
општествениот договор, помош во случај на болест 
и смрт, повремени помошти на семејството на по-
чинатиот работник и други лични примања од сред-
ствата за заедничка потрошувачка, како и издато-
ците по основ на солидарност. 
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Член 21 
Делот од чистиот доход што се насочува за 

проширување на материјалната основа на здру-
жениот труд ги опфаќа: 

— средствата издвоени во деловен фонд; 
— средствата за амортизација над износите на 

со закон пропишани стапки; 
— делот од средствата за заедничка потрошу-

вачка што нема карактер на лични примања: за 
станбена изградба над договорената стапка, за из-
градба и опрема на објекти од општествен стан-
дард, за стручно образование и школување на ка-
дри, за потребите на општествените дејности и за 
други општи и заеднички општествени потреби што 
немаат карактер на договорни и законски обврски 
од доходот; 

— средствата на другите фондови наменети за 
проширување на материјалната основа на здруже-
ниот труд и 

— другите средства наменети за развој на ор-
ганизацијата на здружен труд. 

За проширување на материјалната основа на 
здружениот труд потписниците ќе ги користат и 
добиените наменски средства. 

Член 22 
Под средства за резерва се подразбираат из-

двоените средства по пропишаните и договорните 
стапки и над тие стапки во незадолжителниот дел 
од резервниот фонд. 

Член 23 
Учесниците во самоуправната спогодба се со-

гласни при распоредувањето на доходот во своите 
самоуправни спогодби да се придржуваат на след-
ните критериуми: 

1. Односите во распоредувањето на доходот да 
бидат во согласност со плановите и програмите за 
развој на организацијата, групацијата, дејноста, 
општествените планови и резолуциите за основите 
на политиката и општествено-економскиот развој 
во тековната година и мерките на основната поли-
тика на општествено-економските заедници. 

2. Издвојувањето на средствата за лични дохо-
ди да се врши зависно од обемот и квалитетот на 
вложениот труд, порастот на остварениот доход и 
достигнатото ниво на продуктивноста на трудот во 
организацијата во однос на нивото на општестве-
ната продуктивност на трудот во Републиката, ме-
рена според остварениот целокупен доход по ус-
ловен работник. 

3. Пред распоредувањето на доходот да го 
утврдуваат нивото на деловниот успех и влијание-
то на одделните фактори на деловниот успех и 
остварениот доход и во зависност од тоа да опре-
делуваат пропорции за распоредување на доходот. 
Притоа должни се да обезбедат: 

а) зголемувањето на доходот што е резултат на 
порастот на продуктивноста на трудот, зголемениот 
степен на користење на деловните средства, заште-
дите и трошоците на работењето и ел., да биде ос-
нов за зголемено издвојување на средства за лич-
ни доходи и за заедничка потрошувачка на ра-
ботниците и 

б) делот од доходот што се остварува како ре-
зултат на посебни погодности во работењето, ис-
клучувајќи ги од ова дотациите — да се издвоју-
ва за проширување на материјалната основа на 
здружениот труд. 

4. Организациите на здружен труд — потпис-
ници на спогодбата, што ќе остварат поголем доход 
врз основа на зголемена програма на услугите и 
зголемено користење на општествените средства од 
просекот во дејноста, релативно повеќе ќе издво-
јуваат со средствата за проширување на матери-
јалната основа на здружениот труд и за резер-
ви, а соодветно на тоа и за зголемување на лич-
ните доходи на своите работници над просекот од 
дејноста. 

5. Распоредувањето на доходот и распределбата 
на средствата за лични доходи да се засновува и 
на напоредната анализа на остварените резултати 
во работењето на организацијата во однос на про-
сечните резултати во работата на дејноста на по-
драчјето на општествено-политичката заедница во 
која делува и работи соодветната организација на 
здружен труд. 

Член 24 
Организацијата на здружен труд од областа на 

средствата за јавно информирање ќе распореди дел 
од чистиот доход за материјален развој и за резер-
ви најмалку во износ предвиден со програмата за 
работа и договорената цена на услугите, а за лич-
ни доходи и заедничка потрошувачка најповеќе во 
износ што соодветствува на придонесот на работ-
ниците во остварувањето на чистиот доход, поа-
ѓајќи при тоа од нивото на личните доходи по ус-
ловен работник и заедничка потрошувачка по ра-
ботник што се остварува во стопанството на по-
драчјето на Републиката односно општината како 
задолжително мерило. 

Член 25 
Учесниците во спогодбата се согласни сведу-

вањето на просечниот број работници на услов-
ни работници до усвојувањето на коефициентите 
на ниво на СФРЈ, да го вршат на начин предви-
ден со член 33 од Републичкиот општествен до-
говор. 

Пондерационите коефициенти од ставот 1 на 
овој член не можат да бидат основ за утврдува-
ње на висината на личните доходи на работни-
ците и за мерење на индивидуалните резултати во 
работата и работниот процес на работите. 

Член 26 
Учесниците во спогодбата се спогодија работ-

ниците — новинарите што имаат над 15 години 
новинарски работен стаж, писатели, афирмирани 
музичари и други уметници со над 15 години со-
одветен работен стаж да ги распоредат во квали-
фикациона група — работник со висока школска 
подготовка. 

За работниците кои работат на работни места 
на кои им се признава бенифициран работен стаж 
се зема коефицентот на првата повисоко квали-
фикациона група. 

Член 27 
Учесниците во спогодбата се спогодија на ра-

ботниците кои работат на работно место со по-
себни услови, чие штетно дејство во работната спо-
собност и здравјето на работникот не можат да се 
отстранат со заштитни мерки да се одредува кое-
фицент на првата повисока квалификациона група. 

Посебни услови на работа постојат: 
— на работни места на кои од работникот се 

бара брзо да реагира на настаните во земјата и 
во странство, како и реализирање на истите во 
печатницата; 

— на работни места на кои работата мора да се 
врши со хемикалии, отровни гасови, сув воздух 
ч ел. 

— на работните места за кои работата мора да 
се врши ноќе, недела и во државни празници; 

— на работни места на кои работата се врши 
во тешки климатски услови (работа на антенски 
систем и други уреди на отворен простор); 

— на работни места во простории кои немаат 
природно светло, потоа во простории со механич-
ка бука која може да го оштети слухот, или со 
висока температура која е предизвикана од уредите 
за емитување, рефлектори и други уреди за расвет-
лување и 

—• на работни места во предавателите вон на-
селените места, како и на работни места на кои 
се работи со уреди со високи фреквенции и со 
фреон зрачења од електронските уреди. 
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Член 28 
Работа под посебни услови во смисла на прет-

ходниот член на оваа спогодба се обавува на след-
ните работни места: 

— новинари, спикери, монтери на антенски сис-
теми и преносна техника, работници на преносни-
те врски, работници во студијата и предаватели^, 
филмски и фото-лаборанти, сниматели на тон и 
слика, монтажери, работници за одржување на ло-
кални станици, преноси, ложачи на парни котли, 
коректори, стенографи, телепринтеристи, работни-
ци во: машинска слагачница, рачна слагачница, ре-
профотографија, цинкографија, стереотипија, ро-
тоофсет и висока ротација. 

Член-29 
Распоредувањето на работниците во квалифи-

кациони групи според членот 26 став 1 од оваа 
спогодба ја исклучува примената на одредбите на 
•член 27 од оваа спогодба. 

Член 30 
Работните места, односно работниците што рабо-

тат на работните места кои се распоредуваат во 
квалификациони групи согласно чл. 26 и 28 од 
оваа спогодба ги утврдува најмалку еднаш годиш-
но комисијата на групацијата што ја формира кон-
ференцијата на учесниците во спогодбава како свој 
извршен орган. 

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАС-
ПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 

ДОХОДИ 

Член 31 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат со сво-

ето постојано и организирано дејствување да при-
донесуваат во самоуправните спогодби да се утвр-
дуваат мерила и критериуми кои ќе овозможуваат 
работникот во основните организации и работните 
заедници да го утврдува својот личен доход спо-
ред резултатите од својот труд. 

Член 32 
Учесниците во спогодбата се спогоди ја секој 

учесник во спогодувањето задолжително да утвр-
ди сопствени основи и мерила за распределба на 
средствата за лични доходи. 

Работниците во основните организации на здру-
жен труд и работните заедници не можат да вр-
шат распределба на средствата за лични доходи 
ако не утврдат сопствени основи и мерила за рас-
пределба на личните доходи во согласност со оваа 
спогодба. 

Во случајот на претходниот став заедничката 
комисија, односно надлежниот орган може да ги 
одреди мерките што се преземаат заради опште-
ствена заштита на самоуправните права и на оп-
штествената сопственост. 

Член 33 
Во остварувањето на начелото од чл. 31 од оваа 

спогодба со утврдените заеднички основи и мери-
ла учесниците во спогодбата се должни да обез-
бедуваат за еднаква работа и резултати во рабо-
тата на работниците да им припаѓа приближно ед-
наков личен доход, а разликите во висините на 
личниот доход да произлегуваат единствено од 
разликите во продуктивноста, остварените резул-
тати и минатиот труд. 

Член 34 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат со сво-

ите самоуправни спогодби конкретно да ги разра-
ботат основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи врз основа на проценка на 
работните места и да го утврдат индивидуалниот 
работен придонес во остварувањето и зголемување-
то на доходот на секој работник одделно. 

Учесниците во спогодбата се спогодиш а појдов-
ните основи за личните доходи на работниците во 
основните организации на здружен труд и работ-
ните заедници да ги утврдуваат врз основа на 
единствени основи и мерила за проценка на работ-
ните места. 

Начинот на следењето и оценувањето на оства-
рените резултати во работата на секој работник по 
обем, квалитет и благовременост потписниците на 
спогодбата ќе ги регулираат со. свои самоуправни 
акти. 

Член 35 
Проценката на работните места се врши врз 

основа на следните основи и мерила: 
1. видот и сложеноста на работите на работното 

место што се оценува според стручната квалифи-
кација (видот и степенот на школската спрема, ра-
ботното искуство, како и други знаења потребни за 
нормално извршување на работите на работно ме-
сто) што се бара за нормално извршување на ра-
ботите на работното место; 

2. одговорноста што се презема на работното 
место и организационата способност; 

3. напори при работата и 
4. услови на работа. 

Член 36 
Категоризацијата на работните места според 

видот и сложеноста на работите на работното место, 
степенот и интензитетот на одговорноста што се 
презема на работното место и организационата спо-
собност, напорите во работата и условите за ра-
бота да ја вршат потписниците на овој самоупра-
вен акт. 

Со примената на основите и мерилата за про-
ценка на работните места се утврдува вредноста 
на секое работно место што претставува почетно 
учество во распределбата на средствата за лични 
доходи на работникот на работното место. 

Член 37 
Почетниот стартен личен доход на приправни-

ците не може да биде помал од 80% од износот 
на почетното учество на работното место (почетен 
стартен личен доход) на кое работникот се под-
готвува или на работникот од иста квалификација 
и занимање. 

Член 38 
Работникот ќе остварува личен доход во виси-

на на почетното учество ако во текот на месецот 
уредно, благовремено и одговорно по обем и ква-
литет ги извршува работите на работното место, 
предвидени со соодветен акт на потписникот. 

Потписниците на спогодбата се обврзуваат дека 
со свои самоуправни акти поблиску ќе ги разра-
ботат мерилата и критериумите од претходниот 
став, а во зависност од природата и специфич-
ностите на работите да утврдат и други мерила и 
критериуми за оценка на индивидуалните резул-
тати на работникот. 

Со примената на мерилата и критериумите од 
ставот 1 и 2 од овој член, а по постапка утврдена 
со самоуправен акт на потписникот, учеството на 
работникот во распределбата на средствата за 
лични доходи може да биде помало или поголемо 
од почетното учество со тоа што не може да 
биде помало од износот што му ја обезбедува не-
говата материјална и социјална сигурност (гаран-
тиран личен доход). Потписниците на спогодбата 
се обврзуваат со организирано дејствување да при-
донесуваат во самоуправните спогодби да се утвр-
дуваат мерила и критериуми кои ќе овозможуваат 
работникот во основните организации и работните 
заедници да го утврдува својот личен доход спо-
ред резултатите од својот труд и неговиот личен 
придонес што со својот тековен труд и со стопани-
сувањето со општествените средства како со свој и 
општествен минат труд го дал за зголемувањето 
на доходот на основните организации во согласност 
со начелото на распределбата според трудот и сраз-
мерно со порастот на производноста на својот труд 
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и на трудот на работниците во другите основни ор-
ганизации со кои ги здружил трудот и средства-
та, и на вкупниот општествен труд и начелото на 
солидарноста, особено со користење на средствата 
за заедничка потрошувачка, поаѓајќи притоа се-
когаш од претпоставка дека секој труд може да 
се мери. 

Член 39 
Учесниците во спогодбата се спогодија лични-

от доход на работниците по основ на минат труд 
— работно искуство да се утврдува во зависност 
од порастот на доходот и придонесот на работни-
ците што произлегува од политиката на вложува-
њето на средствата за проширување на материјал-
ната основа на трудот и зголемената продуктив-
ност на трудот. 

До донесувањето на заедничките основи и ме-
рила за остварување на правата на работниците 
по основ на минат труд на ниво на федерацијата, 
учесниците во спогодбата се спогодија по основ на 
минат труд на вработените работници личниот до-
ход да им се зголеми за 0,40% (мажи) и 0,45% (жени) 
од почетното учество во распределбата на сред-
ствата за лични доходи на работникот на работ-
ното место за секоја година работен стаж до стек-
нување право на старосна пензија, со тоа што 
овој износ не може да биде поголем од 15% од 
износот што претставува почетно учество во рас-
пределбата на средствата за лични доходи на ра-
ботникот на работното место. 

Член 40 
Најнискиот личен доход на работниците оства-

рен за полно работно време и нормален учинок не 
може да биде помал од 65% од просечниот ли-
чен доход исплатен во стопанството на Република-
та во претходната година. 

Член 41 
Највисок личен доход што може да се испла-

ти по сите основи (без минат труд) на работници 
на работни места каде работниот придонес непо-
средно не се мери, а поаѓајќи од критериумите во 
чл. 20 од Републичкиот општествен договор, може 
да изнесува во однос на просекот во Републиката 
односно општината просечно месечно најмногу и 
тоа: 

1. во РТС и НИП „Нова Македонија" до 3,7 
пати; 

2. во неделните весници и до 3,3 пати; 
3. во петнаесетдневните весници, списанијата, 

Радио Битола, Радио Охрид, Радио Гевгелија и 
центрите за печат и радио до 3,00 пати и 

4. во останатите радиостаници и информатив-
ни гласила до 2,8 пати од исплатениот месечен про-
сечен нето личен доход во стопанството во СРМ 
во претходната година. 

При утврдувањето на највисокиот личен доход 
организацијата е должна да се усогласува со нај-
високите лични доходи за исти или слични функ-
ции на подрачјето на Републиката, односно општи-
ната, така да највисокиот личен доход од прет-
ходниот став не може да биде повисок од личниот 
доход за најодговорните функции во Републиката 
односно општините. 

Во највисокиот личен доход на работникот од 
став 1 на овој член влегува вкупниот износ на ли-
чен доход што работникот ќе го оствари во една 
или повеќе организации со полно или неполно ра-
ботно време или со работа по договор за деле 
како и сите надоместоци и награди кои организа-
цијата ги исплатува на работникот по основ на 
работа, со исклучок на надоместоците и наградите 
по основ на новаторство и рационализаторстсо, па-
тенти, авторски права, награди за животно дело, 
награди по основ на високи општествени призна-
нија и награди за посебно остварени резултати ве 
работата. 

Исплатата на сите примања, кои се оствару-
ваат во друга организација, а кои влегуваат вп 
највисокиот личен доход се врши преку органи-

зацијата во која работникот е на работа со полно 
работно време. 

Член 42 
За работа подолга од полното работно време, 

почетното учество во распределбата на средствата 
за лични доходи на работникот на работното место 
(почетниот стартен личен доход) се зголемува до 
50 отсто. 

Член 43 
Работа подолга од полното работно време ор-

ганизацијата може да воведе кога ќе ја задеси не-
среќа или непосредно и престои, а особено во 
следните случаи: 

— елементарни непогоди (земјотрес, поплава, 
одрон на земјиште, суша, ерупција на природни га-
сови и течности, силни дождови, снежни лавини 
и ел.); 

— епидемии или зарази што ги доведуваат во 
опасност животите или здравјето на луѓето или во 
поголем обем го загрозуваат сточниот или расти-
телниот фонд или други материјални средства; 

— пожари, експлозии и јонизирани зрачења; 
— загадување на вода, животни намирници и 

други предмети за људска исхрана во поголем 
обем; 

— сообраќајни или други несреќи со кои се за-
грозени животите или здравјето на луѓето или ма-
теријалните средства во поголем обем; 

— заради информирање на јавноста во случа-
ите од претходните алинеи на овој член од спо-
годбата. 

Работа подолга од полното работно време ос-
новната организација може да воведе и кога тоа е 
неопходно: 

— да се заврши процесот на работата чие 
траење не можело да се предвиди (измена на про-
грамите, воведување на нови емисии и рубрики, 
завршување на планираната работа на подготов-
ката на весникот или снимањето на емисијата под 
услов таа работа да не може да се одложи, завр-
шување на неодложни монтажни и ремонтни ра-
боти, изработка на неодложни сценски елементи 
и реквизити, изведување на експерименти, завршу-
вање на печатењето на весникот или книгата, за-
вршување на експедицијата на весникот); 

— да се замени ненадејно отсутниот работник 
во процесот на производството што непрекинато 
трае, поточно да се замени смената која не дошла 
на работа или касни; 

— да продолжи започнатата работа на отстра-
нувањето или спречувањето на дефектите на сред-
ствата за работа, суровините и материјалите кои 
би можеле да нанесат знатна материјална штета, 
прекинување на работата и ел. и тоа толку време 
колку е потребно да се отстранат или спречат по-
следиците; 

— да се обават вонредни работи кои настанале 
по сила на нови прописи, односно со измените и' 
дополнувањата на законските прописи. 

Член 44 
За работа обавена ноќе помеѓу 22 часот и 5 ча-

сот наредниот ден на работникот му припаѓа зго-
лемен личен доход до 35% од почетното учество во 
распределбата на средствата за лични доходи на 
работникот на работното место (почетен стартен ли-
чен доход). 

Член 45 
За работа во државни празници и во денови на 

одмор, покрај надоместокот според одредбите на 
законот, на работникот му припаѓа и зголемен ли-
чен доход за извршената работа во висина до 50% 
од почетното учество во распределбата на сред-
ствата за лични доходи на работникот на работ-
ното место (почетен стартен личен доход). 

Член 46 
Учесниците во спогодбата се спогодија при пре-

сметувањето на просечниот број на вработените и 
бројот на условните работници да се земе пред-
вид и работата извршена во граѓанско-правен од^ 
нос. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Извршената работа во граѓанско-правен однос 
се сведува на работа на работникот со полно ра-
ботно време. 

Член 47 
Потписниците на спогодбата се согласија гра-

ѓанско-правен однос да можат да склучат за извр-
шување на следните работи: 

— за повремени работи на стручниот и другиот 
персонал на подготовки и снимање на радио и тв 
емисии; 

— за повремено собирање материјали за еми-
сии; 

— за повремени оценки и прегледи на парти-
гурите и снимените материјали; 

— за следење на приемот на ТВ програмите, 
известување за дефекти на репетиторот (прекину-
вање на програма, слика, тон и сл.); 

— за работа на стручните советници ангажи-
рани од други организации; 

— за изработка на градежни, технички, еко-
номски и други елаборати и проекти; 

— за работа во повремени и стални комисии за 
оценка на проектите по конкурс, коолудација на 
објекти, арбитрирање во спорови, полагање испити 
за признавање интерна квалификација во органи-
зацијата, за работа во жирија и слично; 

— за предавање на курсеви и семинари за 
стручно оспособување на работниците што се одр-
жуваат во организацијата; 

— за вршење надзор на градежни, занаетчиски 
и други работи; 

— за геодетски премерувања, лоцирање на те-
ренот, статички и други пресметки; 

— за преведување, лекторирање и коректура; 
— за усогласување на вистинската и книговод-

ствена состојба на годишното инвентарисување, за 
средување на архивата и документацијата; 

— за препишување и корекција на нотниот ма-
теријал; 

— за краткотрајно помагање на стенографите, 
дактилографите и цртачите; 

— за обработка на фото-материјали; 
— за студии и истражување на програмите, за 

испитување на јавното мислење за радиотелеви-
зиските програми и весниците; 

— за вршење повремена контрола на неприја-
вени корисници на радио и тв приемници; 

— за наплата на долговите од корисниците на 
радио и тв приемниците: 

— за одржување и поправка на телепринте-
рите, машините за пишување и сметање, фото 
апарати, линкови и другите уреди; 

— за монтирање на радиотелевизиска и друга 
опрема; 

— за собирање на економски огласи; 
— за разни занаетчиски услуги; 
— за услуги на неквалификувани работници 

(товарање, истоварање, пренос, чување на инстру-
менти и слично); 

— за учествување во квиз емисии и ел.; 
— за вршење услуги од набавна природа, за 

прикажување на модели, за услуги на слободни 
филмски работници и други уметници и фоторе-
портери; 

— за услуги на каскадери, дублери, статисти 
и ел.; 

— за вонредни работи што се јавуваат по-
времено или привремено, кои по својата природа, 
односно организација на работа не се вршат се-
којдневно, односно во поголем обем. 

V. НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА 

Член 48 
Работникот има право на надомест на личен до-

ход во следните случаеви: 
— за време на годишен одмор, 
— за време на платено отсуство од работа, 
— за време на државни празници, 
— за време на боледување, 
— за време на притвор или истражен затвор, 

— за време на привремено оддалечување од 
работа, 

— за време на воена вежба, цивилна и ОНО, 
— за време на вршење на јавна функција и 
— поради одзивање на покана на војни и дру-

ги органи. 

Член 49 
За време на користење на годишен одмор на 

работникот му припаѓа надоместок на личниот до-
ход во висина на почетното учество во распре-
делбата на средствата за лични доходи на работ-
никот на работното место (почетен стартен личен 
доход) или во висина на просечната аконтација на 
личниот доход што работникот го остварил во пе-
риодот од 6 месеци пред месецот во кој го кори-
сни годишниот одмор. 

Член 50 
За време поминато на платено отсуство работ-

никот има право на надоместок во висина на по-
четното учество во распределбата на средствата за 
лични доходи на работникот на работното место 
(почетен стартен личен доход). 

Член 51 
За деновите на државни празници кога работ-

никот не работи има право на надоместок на ли-
чен доход во висина на просечниот дневен личен 
доход од почетното учество во распределбата на 
средствата за лични доходи на работникот на ра-
ботното место (почетен стартен личен доход) што 
му припаѓа во месецот во кој не работел поради 
државниот празник. 

Член 52 
За време на привремена неспособност за ра-

бота (заради боледување) на работникот му припа-
ѓа надоместок на личен доход до 30 дена и тоа: 

— во случај на несреќа на работа, професио-
нално заболување и породилно отсуство 100% од 
износот на просечниот личен доход остварен во 
претходната година; 

— за останатите случаи на спреченост на ра-
бота во траење до 7 дена 80% од просечниот ли-
чен доход остварен во претходната година; 

— за останатите случаи на спреченост за ра-
ботата во траење од 8 до 30 дена во висина од 90°/о 
од просечниот личен доход остварен во претход-
ната година. 

Надоместокот на личниот доход по основите и 
мерилата на овој член не може да биде поголем 
од личниот доход кој работникот би го остварил на 
своето работно место, ниту помал од личниот до-
ход од чл. 40 од оваа спогодба. 

Член 53 
За време на притвор или истражен затвор на 

работникот му припаѓа надоместок на личниот 
доход во висина од 1/3 (една третина), (ако не из-
држува семејство), односно 1/2 (една половина), (ако 
издржува семејство), од просечната аконтација на 
личниот доход за претходните три месеци, на то-
вар на органот кој го наредил притворот, односно 
истражниот затвор. 

Надоместокот од претходниот став на работни-
кот му припаѓа од денот кога е ставен во притвор 
до денот кога е пуштен на слобода, односно до де-
нот на правосилноста на судската одлука. 

Ако против работникот е запрено кривичното 
гонење, или со правосилна пресуда е ослободен од 
обвинение, но не поради ненадлежност на судот, 
на работникот му се исплатува разликата од лич-
ниот доход, исто така на товар на органот што го 
наредил притворот, односно истражниот затвор. 

Член 54 
На работникот, кој со одлука на надлежен ор-

ган е оддалечен од основната организација на здру-
жен труд или работната заедница му припаѓа надо-
месток на личен доход во висина од 75'% (ако из-
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држува семејство) односно 1/2 (една половина),, 
(ако не издржува семејство) од просечната аконта-
ција на личниот доход за последните три месеци. 

Ако работникот е отстранет од своето работно 
место и распореден на друго работно место, уче-
ствува во распределбата на личните доходи по ос-
новите и мерилата за тоа работно место. 

Ако против работникот е запрена постапката 
за утврдување повреда на работната должност или 
со правосилна одлука на надлежниот орган е утвр-
дено дека работникот не сторил повреда на работ-
ната должност, на работникот му се исплатува 
разлика од личниот доход. 

Член 55 
За време на отсуство од работа поради воена 

вежба, цивилна заштита или ОНО, вршење на јав-
ни функции, како и одзивање на покана на воени 
и други органи, на работникот му припаѓа надо-
месток на личен доход во висина на просечната 
аконтација од личниот доход остварен за послед-
ните три месеци. 

Средствата од претходниот став што се испла-
туваат на работникот паѓаат на товар на органот 
што го предизвикал отсуството од работа. 

VI. ЛИЧНИ ПРИМАЊА НА ТОВАР НА 
МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ 

Член 56 
Работникот има право на лични примања на 

товар на материјалните трошоци на работењето и 
тоа: 

— за службено патување во земјата и стран-
ство, 

— трошоци за употреба на сопствен автомобил 
за службени потреби, 

— трошоци за превоз на работа и од работа, 
— теренски додаток, 
— надоместок за одвоен живот и 
— регрес за исхрана во текот на работата. 

Член 57 
На службено патување на работникот во зем-

јата му следуваат трошоци за превоз, надоместок 
за исхрана и сместување (дневница) и надоместок 
на други трошоци што се признаваат по оваа само-
управна спогодба. 

Работникот има право на трошоци за превоз во 
висина одредена со ценовникот на железницата, 
брод, автобус, или авион на одредена релација. 
Наредбодавецот определува кое превозно сред-
ство ќе користи работникот. 

Висината на дневницата е иста за сите работ-
ници на потписниците на оваа спогодба, без оглед 
на нивната квалификација и работното место на 
кое се распоредени. 

Полната дневница за службено патување во 
земјата изнесува најмногу до 12% од просечниот 
нето месечен личен доход остварен во Републи-
ката во претходната година, а ако одделно се 
признаваат трошоците за ноќевање до 15%. 

Висината на дневницата се определува со 
посебен акт на потписникот. 

Дневницата за службено патување во стран-
ство изнесува во висина утврдена за работниците 
на сојузните органи на управата, а ако се призна-
ваат трошоците за ноќевање се намалува за 30%. 

Полна дневница на работникот му припаѓа ко-
га на службен пат ќе проведе непрекинато 24 часа, 
како и за остатокот на времето подолго од 12 часа, 
а за времето од 8 до 12 часа половина дневница. 

Ако службеното патување траело еден ден и 
тоа повеќе од 12 часа без да се користи ноќева-
ње износот на дневницата се намалува за 30%. 
Овој износ се намалува во случај кога одделно ќе 
се признаваат трошоците за ноќевање. 

Член 58 
На работникот му припаѓа надоместок за ко-

ристење на сопствено возило за службена употре-
ба најмногу до 25% од цената на бензинот за се-
кој прејден километар. 

Член 59 
Работникот има право на надоместок на тро-

шоците за превоз на работа и од работа во висина 
на трошоците за превоз со превозно средство на 
јавниот сообраќај, намален за 10 динари, доколку 
е оддалечен од работното место повеќе од 2 кило-
метри. 

Член 60 
На работникот за работа на терен му припаѓа 

надоместок до 6% дневно од просечниот личен до-
ход во стопанството на Републиката остварен во 
претходната година. 

Работникот има право на надоместок за одвоен 
живот во висина до 65% од просечниот личен до-
ход во стопанството на Републиката остварен во 
претходната година. 

Правото на надоместок за одвоен живот, за ра-
бота на терен и дневниците, меѓусебно се исклу-
чуваат. 

Член 61 
Работникот има право на топол или ладен об-

рок во текот на работата. 
Надоместокот за дополнителен оброк на работ-

ниците изнесува најмногу 10°/о од просечниот личен 
доход исплатен во стопанството на Републиката во 
претходната година. 

Надоместок за дополнителен оброк не може да 
се исплатува во пари или во бонови, а потписни-
ците на оваа спогодба можат да го користат само 
ако имаат организирана општествена исхрана или 
ако за работниците откупуваат дополнителни об-
роци кај организација која се бави со подготвува-
ње на оброци. 

Средствата од став 1 на овој член паѓаат на 
товар на доходот. 

УП. ЛИЧНИ ПРИМАЊА ОД ФОНДОТ ЗА ЗАЕД-
НИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

Член 62 
Средствата од фондот за заедничка потрошу-

вачка служат за задоволување на заедничките по-
треби на работниците. 

Средствата за заедничка потрошувачка се рас-
поредуваат наменски и покрај останатото се ко-
ристат и за лични примања на име регрес за 
годишен одмор, солидарна помош, отпремнина, 
школување, усовршување и специјализација. 

Член 63 
Работникот има право на надоместок на трошо-

ците за годишен одмор (регрес) во висина од нај -
малку 30% а најмногу 60% од просечниот месечен 
нето личен доход исплатен во стопанството на Ре-
публиката во претходната година. 

Во регресот за годишен одмор е содржано и ре-
гресирањето на пансионот во одморалиштето. 

Член 64 
Отпремнината на работникот кој оди во пен-

зија изнесува најмалку двомесечен а најмногу три-
месечен просечен нето личен доход на работникот 
остварен во последните 12 месеци. 

За работниците кои остваруваат помал просе-
чен личен доход од просекот на потписникот на 
оваа спогодба, како основ за пресметување на от-
премнината им се одредува просекот на потписни-
кот на оваа спогодба. 

Член 65 
По основ на солидарна помош, работникот има 

право: 
— на помош на семејството во случај на смрт 

на работникот во висина на двомесечен нето личен 
доход на работникот, 

I 
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— на помош во случај на смрт на член на по-
тесното семејство или подолготрајно боледување на 
работникот во висина до едномесечен нето личен 
доход на работникот, 

— еднократна помош заради отстранување на 
штети настанати поради елементарни непогоди и 

— еднократна помош во случај на настапување 
на потешка инвалидност ка ј работникот. 

Помоштите по основ на солидарност на работ-
никот му се исплатуваат по предлог на основната 
организација на Синдикатот на потписниците на 
оваа спогодба, а одлука донесува Работничкиот со-
вет на потписникот на оваа спогодба. 

Член 66 
На работникот може да му се исплатуваат ју-

билејни парични и други награди во висина нај-
многу до просечниот месечен нето личен доход ис-
платен во стопанството на Републиката во прет-
ходната година. 

УШ. ОРГАНИ И МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА СПОГОДБАТА 

Член 67 
Учесниците на спогодбата ги формираат след-

ните органи; 
— Конференција на учесниците, 
— Комисија како извршен орган на конферен-

цијата. 
Комисијата по потреба именува помошни тела 

(поткомисии) за одделни прашања за спроведува-
ње на одредбите од спогодбата. 

Конференцијата ја сочинуваат претставници 
на сите учесници на спогодбата, односно најмалку 
30 членови чии мандат трае две години. 

Конференцијата првенствено ги обавува след-
ните работи: 

— избира членови на комисијата; 
— ги разгледува анализите и информациите за 

примена на спогодбата; 
— утврдува предлог на спогодбата, односно на 

нејзините изменувања и дополнувања; и 
— други прашања што се од суштествено зна-

чење за спогодбата. 

Член 68 
Комисијата се состои од 7 члена чии мандат 

трае две години. Комисијата од својот состав бира 
претседател и секретар. 

Комисијата ги обавува првенствено следните 
работи: 

— утврдува нацрт на спогодбата, односно на 
нејзините измени и дополнувања; 

— дава толкување на одредбите на спогод-
бата; 

— ја следи примената на спогодбата и подгот-
вува анализи и информации за конференцијата и 
учесниците на спогодбата; 

* — донесува заклучоци и писмено ги опоменува 
учесниците на спогодбата за неправилностите во 
примената на спогодбата и ги известува и другите 
заинтересирани органи и организации; 

— донесува одлуки за примена на мерки врз 
учесниците на спогодбата што не се придржуваат 
кон обврските од оваа спогодба и 

— врши и други работи утврдени со оваа спо-
годба. 

Член 69 
Секој од учесниците во спогодбата е должен 

да се придржува кон одредбите од оваа спогодба. 
Ако работниците на некој од потписниците на 

спогодбата не ја прифатат спогодбата или одделни 
заеднички основи и мерила, организацијата на 
Синдикатот е должна да организира расправа меѓу 
работниците и да ги бара причините за таквиот 
став. 

Член 70 
Секој учесник, Комисијата и Конференцијата ќе 

го предупреди органот на управување и органот на 
самоуправна работничка контрола на другиот учес-

ник за дејството и пропустите што не се во со-
гласност со оваа спогодба, односно за неизвршува-
њето на обврските утврдени со оваа спогодба. 

Органот на учесникот кој е предупреден е дол-
жен за тоа да заземе став и ги извести сите учес-
ници на оваа спогодба. 

Спрема учесниците во спогодувањето, што ќе 
утврдат мерила и основи спротивни на оваа спо-
годба ќе се применуваат мерките утврдени со За-
кон што се преземаат заради општествена зашти-
та на самоуправните права и на општествената 
сопственост. Во ваков случај на работниците на пот-
писникот им припаѓа само гарантиран личен 
доход. 

Член 71 
За обезбедување доследна примена на полити-

ката, основите и критериумите утврдени со оваа 
самоуправна спогодба, потписниците се должни да 
водат евиденција за податоците што се од значење 
за следењето на примената на одредбите од оваа 
спогодба и да доставуваат извештаи до: 

— комисијата и 
— Самоуправната работничка контрола. 

Член 72 
Потписниците на спогодбата се обврзуваат за-

ради обезбедување на единствено искажување, 
спроведување и усогласување на резултатите од 
работата, стекнувањето и распоредувањето на до-
ходот и распределбата на средствата за лични до-
ходи, заедничката потрошувачка и останатите лич-
ни примања, да применуваат единствена методоло-
гија за начинот на редовното следење и информи-
рање што ќе ја утврди Комисијата. 

IX. ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ, ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА 

Член 73 
Постапка за склучување, изменување и допол-

нување на оваа спогодба може да покрене секој од 
учесниците на спогодбата. 

За предлогот одлучуваат учесниците во спогод-
бата и го утврдуваат начинот на изработката на 
нацртот и прашањата што треба да се регулираат 
со спогодбата. 

По конституирањето на органите на групација-
та, Комисијата изготвува нацрт на спогодбата и го 
доставува на сите учесници на спогодбата, кои се 
должни во рок од 30 дена да се произнесат по 
предложениот нацрт. 

По истекот на рокот од претходниот став Ко-
мисијата врз основа нацртот и мислењата и забе-
лешките изнесени во постапката на јавната диску-
сија од учесниците на спогодбата, изготвува пред-
лог на спогодбата кој го поднесува на Конферен-
цијата на утврдување. 

Спогодбата се смета заклучена кога во една-
ков текст ќе ја усвојат мнозинството од работни-
ците на учесниците во спогодбата. 

Спогодбата по нејзиното усвојување ја потпи-
шуваат овластени претставници на учесниците во 
спогодбата. 

Спогодбата се склучува на неодредено време. 

Член 74 
Оваа спогодба се потпишува во три изворни 

примероци. Еден примерок се доставува до Репуб-
личкиот секретаријат за труд заради воведување во 
евиденција, еден примерок се наоѓа во Р.О. на СРШ-
дикатот на работниците од општествените дејности 
на Македонија, а еден примерок останува на чува-
ње кај претседателот на Конференцијата. 

Оверени преписи од спогодбата се доставуваат 
до сите учесници во спогодбата. 

Член 75 
Административно-техничките работи за потре-

бите на Конференцијата и Комисијата ги врши 
редакцијата на весникот „Студентски збор". 
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Трошоците за изработка и спроведување на 
оваа спогодба ги сносат солидарно учесниците во 
спогодувањето. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 76 
Учесниците на спогодбата се обврзуваат дека 

ќе ја усогласуваат оваа спогодба со измените и 
дополнувањата на општествените договори за заед-
ничките основи на самоуправното уредување на од-
носите во стекнувањето и распоредувањето на до-
ходот и распределбата на средствата за личните 
доходи во СФРЈ и СРМ. 

Член 77 
Кон оваа спогодба може да пристапат допол-

нително и други учесници кои со одлука ќе ги при-
фатат во целост одредбите од оваа спогодба и за 
тоа писмено ќе ја известат Комисијата. 

Учесник во спогодбата може да истапи од оваа 
спогодба под услов за тоа писмено да ја извести 
Комисијата најмалку шест месеци пред денот на 
истапувањето. 

Член 78 
Потписниците на спогодбата се обврзуваат во 

рок од 60 дена од влегувањето во сила на оваа 
спогодба да ги усогласат своите интерни самоу-
правни акти со одредбите на оваа спогодба и тие 
не смеат да бидат во спротивност со оваа спо-
годба и да ги достават до Комисијата. 

Член 79 
Оваа спогодба влегува во сила 8-от ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува: 

— одредбите за усогласување на условите за 
стекнување на доходот и за усогласување на рас-
поредувањето на доходот од 1. I. 1976 година и 

— останатите одредби од денот на нејзиното 
влегување во сила. 

На ден 17. V. 1976 година во 12 часот во Скоп-
је во просториите на Сојузот на синдикатите на 
Македонија се состанаа овластените претставници 
на учесниците во спогодувањето и откако прет-
ходно ги депонираа записниците од собирите на 
работниците за прифаќање на оваа спогодба, ја 
потпишаа спогодбата. 

ПОТПИСНИЦИ НА СПОГОДБАТА: 

НИП „Нова Македонија" — Скопје 

1. ООЗТ Редакција „Нова Македонија" 
Горѓи Гоџовски, е. р. 

2. ООЗТ Редакција „Вечер" 
Бранислав Калешков, е. р. 

3. ООЗТ Редакција „Флака е влазнимит" 
Трајко Димитриевски, е. р. 

4. ООЗТ Редакција „Бирлик" 
Гулер Селим, е. р. 

5. ООЗТ Редакција „Детска радост" 
Борис Благоевски, е. р. 

6. ООЗТ Заедница за издавачка дејност 
Бане Ковач, е. р. 

7. ООЗТ Редакција „Остен" 
Душан Јеленковић е. р. 

8. ООЗТ Комерционала 
Драгица Калеова, е. р. 

9. ООЗТ Печатница 
Бранко Јаневски, е. р. 

10. Работна заедница на заеднички служби 
Милица Динова, е. р. 

П 
ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА 

11. Редакција „Комунист" — Скопје 
Дафина Илиева, е. р. 

12. Редакција „Трудбеник" — Скопје 
Ѓорѓија Најдоски, е. р. 

13. Редакција „Стопански весник" — Скопје 
Киро Мукаетов, е. р. 

14. Редакција „Трибина" — Скопје 
Љубе Тасевски, е. р. 

15. Редакција „Млад борец" — Скопје 
Миле Марковски, е. р. 

13. Редакција „Студентски збор" — Скопје 
Насте Стојкоски, е. р. 

17. Редакција „Битолски весник" — Битола 
Владо Додовски, е. р. 

18. Редакција „Просветена жена" — Скопје 
Вера Ивановска, е. р. 

19. Редакција „Просвета" — Скопје 
Нада Галевска, е. р. 

20. Редакција „Просветен работник" — Скопје 
Никола Димитров, е. р. 

21. Редакција „Културен живот" — Скопје 
Борис Вишински, е. р. 

22. Редакција „Современост" — Скопје 
Даница Дамевска, е. р. 

23. Редакција „Разгледи" — Скопје 
Марика Јовановска, е. р. 

24. „Билтен" — орган на општествено политичките 
организации на СРМ 
Милан Дамчевски, е. р. 

Ш 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ И РАДИО 

СТАНИЦИ 

25. ООЗТ Радио — Скопје 
Томе Серафимовски, е. р. 

26. ООЗТ Телевизија — Скопје 
Димитар Солев, е. р. 

27. ООЗТ Предаватели и врски — Скопје 
Благоја Ончевски, е. р. 

28. ООЗТ Заедничка дејност на РТС — Скопје 
Лазо Димитровски, е. р. 

29. Радио Штип — Штип 
Камче Митев, е. р. 

30. Радио Струмица — Струмица 
Благој Крстев, е. р. 

31. Л. Р. С. Титов Велес 
Велко Спасовски, е. р. 

32. Радио Гевгелија — Гевгелија 
Борис Каев, е. р. 

33. Радио Охрид — Охрид 
Томе Батковски, е. р. 

34. Радио Гостивар — Гостивар 
Гале Фидановски, е. р. 

35. Радио Дебар — Дебар 

36. Радио Битола — Битола 
Ристо Невеноски, е. р. 

IV 

ЦЕНТРИ 

37. Центар за информирање и издавачка дејност 
„Полог" — Тетово 
Фарук Локан, е. р. 

38. Центар за печат и радио — Прилеп 
Станко Конески, е. р. 

39. Установа за локален печат и 
радио станица — Куманово 
Бранислав Пешиќ, е. р. 
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V 
40. Републички одбор на Синдикатот на работни-

ците од општествените дејности на Македонија 
Секретар, 
м-р Славко Телевски, е. p. 

По извршеното срамнување, установено е дека 
во текстот на Општествениот договор за висината и 
движењето на средствата за финансирање на оп-
штата и заедничката потрошувачка во општините 
во 1976 година, објавен во „Службен весник чо 
СРМ" бр. 17/76, се поткраднала грешка, поради што 
се дава 

И С П Р А В К А 
ПА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА 
И ДВИЖЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ОПШТАТА И ЗАЕДНИЧКАТА ПО-

ТРОШУВАЧКА ВО ОПШТИНИТЕ' ВО 1976 
ГОДИНА 

Во членот 2, став 3, ред трети наместо бројката 
„1976" треба да стои „1975". 

Републички секретаријат за законодавство и 
организација, бр. 12-572/2 од 14. јуни 1976 година, 
Скопје. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

259. 

Врз основа на член 13 став 1, алинеја 3 од 
Самоуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото 
осигурување, Собранието на Републичката заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување, 
на седниците на Соборот на делегатите на работ-
ниците — корисници на услугите, Соборот на деле-
гатите на земјоделците — корисници на услугите 
и Соборот на делегатите на работниците од ор-
ганизациите на здружениот труд од здравството — 
даватели на услугите, одржани на 23 јуни 1978 
година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРЕПИШУВААТ НА ТО-
ВАР НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ОДНОСНО ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

1. Во Одлуката за утврдување Листата на го-
товите лекови што можат да се препишуваат на то-
вар на средствата на заедниците на здравственото 
осигурување на работниците односно земјоделците 
(„Службен весник на СРМ"' бр. 27/74, 50/74 и 5/76), 
Листата на лековите се дополнува со следните ле-
кови: 

1. Aldactione-100 Галеника таблети 
2. Alphacilin Лек суспензиј а 
3. Amoxil Плива кгшки 
4. Atromidin Крка капсули 
5. Bactisubtil Галеника к апсу ли 
6. Buscol- Плива супозиториј 

compositum 
7. Dorsilon Лек таблети 
8. Esperson Лугоремедија маст 
9. Floxapen Плива капсули 

10. Glongyn Лек таблети 
11. Jadit Југоремедија прашак, раствор, 

маст 
12. Jadit II »> раствор 
13. Ladiomil Плива таблети 
14. Lanitop и таблети и капки 
15. Lexotan Галеника таблети 
16. Lioresal Плива таблети 
17. Madopar Галеника капсули 
18. Palitrex » капсули и сува 

смеса 
19. Priscol Плива 

I 
маст за очи и 
капки за очи 

20. Reasec Крка таблети 
21. Redergin Лек таблети 
22. Stediril M Крка дражен 
23. Stugeron 

Forte Крка капсули 
24. Symmetrel Плива таблети 
25. Tavor Лек таблети 
26. Tiaren Плива капсули 
27. Trental 
28. Ultracortenol 

Југоремедија 
Плива 

дражен 
маст за очи и 
капки за очи 

29. Ventolin Плива сируп 
30. Voltaren Плива таблети и 

31. Yermonil 
супозитории 

31. Yermonil Плива дражен 

НАЗИВ НА ЛЕКОТ Производител на лекот Форма на лекот 



7 јули 1976 Бр. 22 — Стр. 593 

2. Лековите Stediril М i Vermonil може да ги 
препишува само лекар специјалист по гинекологија 
и акушерство. 

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — СКОПЈЕ 

Број 01-878/1-76 
23 јуни 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

260. 
Врз основа на член 5 т. 8 од Законот за само-

управните интересни заедници за станување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 49/74), а во врска 
со член 7 т. 9 од Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница за станување, Собранието на за-
едницата, на својата седница одржана на ден 18. 
7. 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕС ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Основните организации на здружен труд и дру-

гите самоуправни организации од областа на сто-
панството, вклучувајќи ги и организациите на 
здружен труд, регистрирани како установи, распо-
редени во областите од 1—8 од Номенклатурата за 
распоредување на стопанските и другите организа-
ции и државни органи по дејности, должни се да 
плаќаат придонес за станбена изградба по стапка 
од 4% применувана на доходот и да го внесуваат 
на сметка на Заедницата за станување. 

Основица за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходниот став е остварениот доход, 
намален за пресметаните законски и договорни 
обврски, освен данокот на доход. 

Член 2 
Организациите и заедниците од областа на кул-

турата, социјалната дејност, општествените и др-
жавни органи и служби распоредени во областите 
9—0 од Номенклатурата за распоредување на сто-
панските и другите организации и државни орга-
ни по дејности, се должни да плаќаат придонес по 
стапка од 4с/с применувана на бруто личниот до-
ход и да го внесуваат на сметка на заедницата за 
станување. 

Член 3 
Обврзници на придонес од личниот доход по 

стапка од 4% применувана на бруто личен доход се 
работниците вработени кај работните луѓе што ра-
ботат со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓаните и користат дополнителен труд од други 
дица. 

Член 4 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 4% е Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија за пензи-
онерите и корисниците на правата од пензиското и 
инвалидското осигурување. 

Пресметувањето и уплатувањето на придоне-
сот од претходниот став е месечниот износ на пен-
зијата и тој служи како основица. 

Член 5 
Пресметувањето и уплатувањето на придоне-

сот од доходот се врши според прописите за дано-
кот на доход на основните организации на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници, а од личниот доход според прописите за 
даноците на граѓаните. 

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

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1976 година. 

Бр. 7 
18 јули 1975 година 

Демир Хисар 
Собрание на СИЗ за 

станување 
Претседател 

Ж И В К О Ивановски, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ај-
ше Сопи од Скопје, ул. „135" бр. 116, против туже-
ниот Феим Беља од Скопје, сега со непозната 
адреса. 

Се повикува тужениот Феим Беља од Скопје, 
сега со непозната адреса, да се јави во судот и да 
ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена 
по објавувањето на овој оглас. Во спротивно ќе му 
биде одреден старател во смисла на член 77 од 
ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси до 
окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 386/76. (61) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II 

Сали Разије од Скопје, ул. „142" бр. 80 поднесе 
предлог до Општинскиот суд Скопје П за дока-
жување смртта на Сали Саит од село Блаце, Скоп-
ско, кој наводно загинал при крајот на 1944 го-
дина, за време на ослободувањето на село Блаце 
а во матичната книга на умрените не е заведен. 

Бидејќи лицето Сали Саит е во неизвесност, 
се повикува да се јави доколку е во живот како и 
секој оној што знае за неговиот живот, да му јави 
за тоа на судот во рок од 30 дена од објавувањето 
па овој оглас во „Службен лист на СФРЈ", „Служ-
бен весник на СРМ" и на огласната табла на Оп-
штинскиот суд Скопје II. По истекот на овој рок 
судот ќе донесе решение со кое се утврдува дека 
лицето Сали Саит од село Блаце умрел кон крајот 
на 1944 година. 

Од Општинскиот суд Скопје И, ВПС, бр.58/76. 
(60) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Димитри Нелоски е. 
Враништа, Струга. (1407) 

Работна книшка на име Лилјана Гурова, ул. 
„Владимир Назор" бр. 148, Т. Велес. (1408) 

Свидетелство за осмолетка на име Муслија 
Мусли, е. Г. Палчиште, Тетово. (1409) 

Свидетелство од IV одделение на име Даут 
Алили, е. Ново Село I, Тетово. (1410) 

Свидетелство за осмолетка на име Синан Ме-
мети, ул. „Бр. Миладинови" бр. 204, Тетово. (1411) 

Свидетелство за основно училиште, издадено 
од е. Желино на име Самет Јусуфи, е. Стримница, 
Тетово. (1412) 

Здравствена легитимација на име Ашим Ш. 
Имрази, ул. „29 ноември" бр. 72, Тетово. (1413) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Тетово 
на име Миле Штакле, ул. „Б. Кидриќ" бр. 49/11, 
Тетово. (1414) 

/ 
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Возачка дозвола на име Исмаил Азири, е. Г. 
Седларце, Тетово. (1415) 

Сообраќајна дозвола на моторно возило ТЕ 
28—61 на име Шумадин Меџити, АТП „Радика" — 
Гостивар. (1416) 

Свидетелство на име Јован Смилевски, е. Раз-
ловци Делчево. (1417) 

Работна книшка на име Лека Авдилбари, е. 
Радуша, Скопје. (1418) 

Свидетелство од VII одделение на име Борис 
Димовски, ул. „48" бр. 5, Драчево, Скопје. (1419) 

Возна книшка бр. 07760, издадена од Општин-
скиот одбор на Сојузот на слепите на име Мето-
дија Дојчиновски, ул. „А. Турунџе" бр. 15, Битола. 

(1420) 
Воена книшка на име Алексо П. Димовски, е. 

Жабјани, Битола. (1421) 
Свидетелство за VIII одделение, издадено од 

Училиштето „Пецо Даскал" е. Долнени на име Ни-
кола Јанески, е. Браилово, Прилеп. (1422) 

Воена книшка на име Александар Трај коски, 
е. М. Рувци, Прилеп. (1423) 

Ученичка книшка издадена од Гимназијата 
„Мирче Ацев" — Прилеп на име Ристе Трај коски, 
Прилеп. (1424) 

Свидетелство од II година, издадено од Учи-
лиштето „Б. Талески" — Прилеп на име Нада Анд-
реска, е. Модришта, М. Брод. (1425) 

Работна книшка на име Зоран Крстевски ул. 
„Р. Митровиќ" бр. 12, Куманово. (1426) 

Здравствена легитимација на име Фекреме 
Дурмиши, е. Челопек, Тетово. (1427) 

Лична карта на име Фекреме Дуршими, е. Че-
лопек. Тетово. (1427) 

Уверение за положен испит за папучар, изда-
дено од Собранието на општината Тетово на име 
Анѓелко Исаковски, ул. „И. Л. Рибар" бр. 87, Те-
тово. (1428) 

Воена книшка на име Васко Костадинов, ул. 
„Железничка" бр. 87, Штип. (1429) 

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово 
на име Ристо Нестороски, е. Вратница, Тетово. 

(1430) 
Здравствена легитимација на име Благоја Илие-

ски, е. Галичани, Прилеп. (1431) 
Индекс бр. 240/75, издаден од ВЕШ — Прилеп 

на име Христо Таков, ул. „Прилепска" бр. 55/99, 
Прилеп. (1432) 

Работна книшка на име Борче Филиповски, ул. 
„Ужичка" бр. 21, Куманово. (1433) 

Свидетелство од П година на име Нада Ка-
раманова, ул. „4 јули" бр. 8, Т. Велес. (1434) 

Свидетелство за III година на име Нада Ка-
раманова ул. 4 јули" бр. 8, Т. Велес. (1435) 

Свидетелство од IV одделение на име Нада 
Караманова, ул. „4 јули" бр. 8, Т. Велес. (1436) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадена од 
Училиштето „Кочо Рацин" на име Гоце Ралевски, 
е. Лознани, Битола. (1437) 

Воена книшка издадена од В. П. — Београд на 
име Илија Петровски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 
161, Битола. (1438) 

Свидетелство за И година хемиско училиште 
на име Трајчо Наков, ул. „Кукушка" бр. 24, Т. 
Велес. (1439) 

Уверение за леблебиџија на име Цезаир Абди-
ламит Амити, ул. „Б. Ѓорев" бр. 59а, Т. Велес. 

(1440) 
Свидетелство на име Цвета Пандилеска, е. Је -

гу новце, Тетово. (1441) 
Ученичка книшка на име Муамет Мурати, Гос-

тивар. (1442) 
Свидетелство за I клас индустриско училиште 

на име А лај дин Сеј фул аи, е. Врапчиште, Гостивар. 
(1443) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Б а ј -
рам Н. Демировски, Скопје. (1449) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Иво Рибар Лола" во е. Рос-
е ш е на име Миљана Мидевска, Скопје. (1450) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Панче Попоски" — Гостивар на име Ми-
љана Мицевска Скопје. (1452) 

Свидетелство за II година, издадено од Гимна-
зијата „Орце Николов" — Скопје на име Елизабета 
Павловска, Скопје. (1453) 

Ученичка книшка за III година, издадена од 
ЕМУ ЗУ С „Коце Металец" — Скопје на име Анге-
ле Спасовски, Скопје. (1454) 

Здравствени легитимации издадени од Скопје 
на име Зека Зекири и Зулфије Сулејмани, Скопје. 

(1455) 
Здравствена легитимација издадена од Гевге-

лија на име Донка Брдарова, Гевгелија. (1456) 
Свидетелство за завршено основно образование, 

издадено од Основното училиште „А. С. Макарен-
ко" — Скопје на име Ибраим Шерифов, Скопје. 

(1457) 
Свидетелство за завршено основно образование, 

издадено од Основното училиште за возрасни „А. 
С. Макаренко" — Скопје на име Снежана Мацин-
ковска, Скопје. (1458) 

Свидетелства за И, III и IV година, издадени од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име д е -
маил Исахи, ул. „К. Антевски" бр. 6, Куманово. 

(1774) 
Воена книшка издадена од Воената болница во 

Скопје на име Жарко Љубомир Стаменовиќ, бул. 
„Лењина" згр. 1, влез I, 8/36, Ниш. (1775) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Наим Лимани, „Прва" бр. 186, Куманово. (1863) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Арсена Спиркоска, кеј „Први мај" 
бр. 34, Прилеп. (1083) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Никола Тесла" — е. Добро-
чана — Прилеп, на име Илка Ристеска, е. Мажу-
чиште, Прилеп. (1084) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од е. 
Чаништа на име Параскија Стојаноска, е. Кру шеј-
ца, Прилеп. (1085) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
ПОУ „Единство" — М. Брод на име Томе Јовески, 
е. Сланско, М. Брод. (1086) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Никола Карев" — Битола на име Ва-
сил Коминоски, е. Буково, Битола. (1087) 

Свидетелство за V одделение, издадено од Учи-
лиштето „Пецо Даскалот" — С. Долнени, на име 
Костадинка В. Атанасоска, е. Долнени, Прилеп. 

(1088) 
Диплома издадена од Трговското училиште „3 

Ноември" — Прилеп на име Димитар Илиоски, ул. 
„М. Тито" бр. 79, Прилеп. (1089) 

Здравствена легитимација на име Никола Трен-
дафилоски, ул. „Г. Сугаре" бр. 4, Прилеп. (1090) 

Работна книшка издадена од ОС — Кратово на 
име Јошко Стоиловски, е. Шопско Рударе, Кра-
тово. (1092) 

Работна книшка на име Енвер Рамадани, е. До-
барце, Тетово. (1093) 

Свидетелство од УШ одделение на име Здрав-
ко Илијески, е. Чајле, Гостивар. (1094) 

Свидетелство за УШ одделение на име Методи 
Шази, е. Балиндол, Гостивар. (1095) 

Ученичка книшка од I до VI одделение, на 
име Јаќим Маркоев, е. Дуф, Гостивар. (1096) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Никола Тесла" е. Дупјанани, на име 
Славко Кимоски, е. Десово, Прилеп. (1097) 

Здравствена легитимација на име Ќемал Ш. 
Јој овски, ул. „Титово Ужице" бр. 22, Битола. (1098) 

Здравствена легитимација на име Цвета Ми-
леноска , ул. „К. Јосифовски" бр. 184, Прилеп. 

(1099) 
Работна книшка на име Мурат Мурсељи, ул. 

„Кафкаска" бр. 10, Тетово. (1100) 
Работна книшка на име Јамин Салији, е. Теар-

це, Тетово, (1101) 
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Работна книшка издадена од ОС — Виница на 
име Сребран Санде Илиев, е. Градец, Виница. (1102) 

Свидетелство за квалификуван работник, изда-
дено од ОН Одбор — Виница на име Симеон Ј. 
Миленковски, Виница. (1103) 

Здравствена легитимација на име Велика Цве-
тановска, е. Лажец, Битола. (1104) 

Работна книшка издадена од ОС — Куманово 
на име Рамадан Мустафа, ул. „Хр. Карпош" бр. 67, 
Куманово. (1105) 

Работна книшка издадена од ОС — Куманово 
на име Петар Божиновски, е. Четирце, Куманово. 

(1106) 
Работна книшка издадена од ОС — Куманово 

на име Гуро Додевски, ул. „Пчинска" бр. 125, Ку-
маново. (1107) 

Воена книшка на име Ајредин Ризвани, е. Дол-
но Татеши, Струга. (1108) 

Работна книшка на име Зија Османи, е. Бро-
дец, Тетово. (1113) 

Оружен лист бр. 549 и 550, издаден од ОВР — 
Тетово на име Трпко Илиески, е. Рогачево, Тетово. 

(1114) 
Работна книшка на име Мутат Луши, ул. „Бе-

оградска" бр. 25, Гостивар. (1115) 
Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-

молетката „29 ноември" е. Усје, Скопско на име 
Севда Трпчевска, Скопје. (1051) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ахмет Руфати, Скопје. (1052) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марјан Анчевски, Скопје. (1053) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Гошев, Скопје. (1054) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Сеткија Хусмани, Скопје. (1055) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Азиз Азизи, Скопје. (1056) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Зенел Аслан, Скопје. (1057) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хири Љамалари, Скопје. (1058) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Јованче Смилевски, Скопје. (1059) 

Свидетелства за V и VI одделение, издадени од 
Основното училиште „Димитар Влахов" — Скопје 
на име Слободан Симев, Скопје. (1060) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Садик Рамадани, Скопје. (1061) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анѓа Најдовска, Скопје. (1063) 

Работна книшка издадена од Бјело Поље на 
име Фехо Махмутовић Скопје. (1064) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анѓеле Костов, Скопје. (1065) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Драгица Богданиќ, Скопје. (1066) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ар-
со Кутузовски, Скопје . (1067) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Светлана Д. Крстевска, Скопје. (1068) 

Воена книшка издадена од Марибор на име 
Сезаир Мефаил, Скопје. (1069) 

Диплома за завршен испит издадена од УЗУС 
„Димитар Влахов" — Скопје на име Стана Митро-
виќ, Скопје. (1070) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Доче Пешов, Скопје. (1071) 

Диплома за завршен испит издадена од фар-
мацеутска средна школа во Скопје на име Сунца 
Богоевска, Скопје. (1072) 

Здравствена легитимација бр. 118774, издадена 
од Скопје на име Жанет Живиќ, Скопје. (1073) 

Свидетелство за VIII одделение ,издадено од 
Осмолетката „Гоце Делчев" С. Гор. Лисиче на име 
Ванчо Петковски, Скопје. (1074) 

Учиничка книшка издадена од Училиштето 
„Гоце Делчев" — Гор. Лисиче на име Северџан 
Салиевски, Скопје. (1075) 

Индекс бр. 10159, издаден од Правни факултет 
— Скопје на име Павле Петковски, Скопје. (1076) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорица Илиевска, Скопје. (1077) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Мирко Србиновски, Скопје. (1078) 

Слободна карта издадена од Градски сообраќај 
— Скопје на име Виолета Стојаноска, Скопје. (1079) 

Воена здравствена легитимација бр. 352, изда-
дена од Воени отсек — Скопје на име Станимир 
Живковиќ, Скопје. (1080) 

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од 
Основното училиште „Моша Пијаде" — е. Дуње на 
име Ристе Ристевски, е. Вепрчани, Битола. (1081) 

Свидетелство за завршено основно образование, 
издадено од Основното училиште за возрасни „А. 
С. Макаренко" — Скопје на име Хамзи Самакова, 
Скопје. (1459) 

Свидетелство за завршено основно образование, 
издадено од Основното училиште за возрасни „А. 
С. Макаренко" — Скопје на име Раиф Сејди, 
Скопје. (1460) 

Ученичка книшка за I година, издадена од Гим-
назијата „Никола Карев" — Скопје на име Биљана 
Телевска, Скопје. (1461) 

Индекс бр. 15713, издаден од Педагошката ака-
демија во Скопје на име Елмаз Мјаку, Скопје. (1462) 

Воена книшка издадена од Загреб на име Трај-
че Г. Трајковски, Скопје. (1463) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Ан-
дреја Петрушевски, Скопје. (1464) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Драгица Механџиева, Скопје. (1465) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Иво Рибар Лола" во е. Та-
бановце, Куманово на име Љубица Петковска, 
Скопје. (1466) 

Воена книшка издадена од Прокупље на име 
Симеон Илија Стојковски, Скопје. (1467) 

Индекс бр. 7269, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Драган Кацарски, Скопје. 

(1468) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

Основното училиште „Живко Бра јковци" , на име 
Марика Тодорова, Скопје. (1469) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Алек-
са Дишиќ, Скопје. (1470) 

Свидетелство за П клас, издадено од Гимна-
зијата „Орце Николов" — Скопје на име Бранко 
Јовановски, Скопје. (1471) 

Ученичка книшка за I година, издадена од 
Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име 
Живко Недановски, Скопје. (1472) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Основното училиште „Јане Сандански" — Скопје 
на име Снежана Златева, Скопје. (1473) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од ЕМУЦ „Никола Тесла" — Скопје на име 
Младен Колев, Скопје. (1474) 

Воена книшка издадена од Тиват на име Сетки 
Идризи, Скопје. (1475) 

Свидетелство за Ш година, издадено од АСУЦ 
— Скопје на име Бранислав Јоргиќ, Скопје. (1476) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Цветан Димов" — Скопје на име Алексан-
дар Мој сиевски, Скопје. (1477) 

Воена книшка издадена од Цеље на име Стан-
ко Бобниќ, Скопје. (1478) 

Воена книшка издадена од Син* на име Сабе-
дин Салиевски, Скопје. (1479) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Санде Урдаревски" е. Браз-
да на име Горѓи П. Шолиевски, Скопје. (1480) 

Свидетелство за П година, издадено од УЗУС 
„Димитар Влахов" — Скопје на име Румена Фо-
тиновска, Скопје. (1481) 

Свидетелство за завршено осумгодишно учи-
лиште, издадено од Училиштето „Иво Рибар Лола" 
— Скопје на име Иван Јосип Новак, Скопје. (1482) 
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Свидетелство за П година, издадено од Економ-
ското училиште „Моша Пијаде" — Скопје на име 
Елица Секу лова, Скопје. (1483) 

Свидетелство од IV одделение на име Цека 
Ферид, ул. „Битолска" бр. 6, Тетово. (1484) 

Свидетелство од осумгодишно училиште на име 
Сафет Муслиу, е. Форино, Гостивар. (1485) 

Сообраќајна книшка бр. 4520 на име Есад Ем-
рулаи, е. Речане, Гостивар. (1486) 

Возачка дозвола бр. 3493 на име Есад Емрулаи, 
е. Речане, Гостивар. (1487) 

Пасош бр. МА-316572 на име Милан Нат лески, 
ул. „Моша Пијаде" бр. 2 Прилеп. (1488) 

Свидетелство од IV клас, издадено од Гимна-
зијата „М. Ацев" — Прилеп на име Зоран Горески, 
ул. „Орде Чопела" бр. 9, Прилеп. (1489) 

Здравствена воена книшка на име Пара Анге-
леска, е. Забрчани, Прилеп. (1490) 

- Ученичка книшка издадена од Гимназијата 
„Мирче Ацев" — Прилеп на име Љиљана Панде-
ска, ул. „С. Апостолоски" бр. 19, Прилеп. (1491) 

Свидетелство за I и П клас, издадени од Гим-
назијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Гоце 
Момироски, ул. „Марксова" бр. 160, Прилеп. (1492) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Училиштето „Н. Тесла" е. Дупјанани на име Ице 
Војнески, е. Десово, Прилеп. (1493) 

Ученичка книшка од Ш клас гимназија на име 
Владо Пликовац, ул. „Браќа Ламески" бр. 29а, При-
леп. (1494) 

Воена книшка на име Шаќир Расима Рамада-
ни, е. Отља, Куманово. (1495) 

Свидетелство од П година хемиско училиште 
на име Марија Станкова, е. Стојаково, Т. Велес. 

(1496) 
Свидетелство за П година хемиско училиште на 

име Петре Ристов, Хемиски интернат, Т. Велес. 
(1497) 

Свидетелство за УШ одделение на име Новак 
Костовски, е. Чашка, Т. Велес. (1498) 

Диплома за завршена гимназија на име Даут 
Ферати, е. Мала Речица, Тетово. (1499) 

Свидетелство за завршено основно училиште на 
име Мурати Нијази, е. Камењане, Тетово. (1500) 

Свидетелство за V одделение на име Валидин 
Џемаили, е. Камењане, Тетово. (1501) 

Свидетелство од V одделение на име Нешфет 
Шерифи, е. Камењане, Тетово. (1502) 

Земјоделска здравствена книшка на име Ра-
миз Шерифи, е. Стримница, Тетово. (1503) 

Работна книшка издадена од Суботица на име 
Боја Медиќ, е. Баница, Гостивар. (1504) 

Сообраќајна дозвола на име Мухамед Керима-
нифи, ул. „ЈНА", Гостивар. (1505) 

Ученичка книшка за завршено УП одделение, 
издадена од Централното основно училиште „Мир-
че Ацев" — е. Вирче на име Ранка Спасевска, 
ул. „Н. Карев" бр. 22, Делчево. (1506) 

Свидетелство за УШ одделение на име Љубица 
Мицеска, ул .„Мирче Ацев" бр. 75, Прилеп. (1507) 

Работна книшка на име Јаким Давитковски, Кр. 
Паланка. (1508) 

Свидетелство за I, П и Ш година на име Тоде 
Змејковски, ул. „Кр. Мисирков" Т. Велес. (1509) 

Свидетелство за VI одделение на име Џелал 
Адили, е. Камењане, Тетово. (1510) 

Свидетелство од V одделение на име Џелал 
Адили, е. Камењане, Тетово. (1511) 

Свидетелство од УШ одделение на име Љубин-
ка Магариштарска, е. Будинарци, Берово . (1512) 

Работна книшка на име Асан Зимбери, е. Беди-
ње, Куманово. (1513) 

Воена книшка на име Петко Ристо Огњанов, 
ул. „В. Калајџиска" бр. 18, Неготино. (1514) 

Лична карта на име Халил Хасани, е. Требош, 
Тетово. (1515) 

Свидетелство за I клас економско училиште 
на име Верица Андоновска, ул. „Гиго Михај лев-
ски" бр. 9—3/18, Скопје. (1516) 

Свидетелство за висококвалификуван работник 
на име Стојан Новески, ул. „Средно Нерези" бр. 
906, Скопје. (1517) 

Свидетелство од IV клас, издадено од Гимнази-
јата „М. Ацев" — Прилеп на име Ристо Трај коски, 
ул .„Б. Ружето" Прилеп. (1518) 

Свидетелство за П клас економско училиште на 
име Драган Арначевски ,ул. „Л. Наков" бр. 28, 
Кзтманово. (1519) 

Ученичка книшка на име Нада Петрова, Оси-
јек. (1520) 

Ученичка книшка на име Лазо Петров, е. Спан-
чев©, Кочани. (1521) 

Свидетелство за завршен П клас хемиско учи-
лиште на име Зоран Тодоров, ул. „Коле Цветков" 
бр. 33, Т. Велес. (1522) 

Свидетелство за IV одделение на име Месут 
Мустафи, е. Вратница, Гостивар. (1523) 

Ученичка книшка на име Беби Сеј дини, е. Не-
готино, Гостивар. (1524) 

Свидетелство за УШ одделение на име Весна 
Јанкова Зафирова, Виница. (1525) 

Свидетелство на име Киро Крстовски, е. Стар 
Истевник, Делчево. (1526) 

Работна книшка сер. бр. 21649, рег. бр. 211, 
издадена од Кратово на име Митко Даскалов, е. 
Катланово, Скопје. (1527) 

Ученичка книшка издадена од Трговското учи-
лиште во Прилеп на име Томислав Дамески, ул. 
„Ленин" бб, Прилеп. (1528) 

Диплома од гимназија на име Игбал Ибраими, 
Тетово. (1529) 

Работна книшка на име Трајко Шоклароски, ул. 
„Ѓ. Петров" бр. 33/9, Тетово. (1530) 

Свидетелство од VI и УП на име Арун Есати, 
е. Порој, Тетово. (1531) 

Свидетелство за осмолетка на име Џелин Аде-
ми, ул, „Полог" бр. 27, Тетово. (1532) 

Возачка дозвола на име Казимиеж. Карпиак, ул. 
„Гоце Делчев" бр. За/2, Гостивар. (1533) 

Свидетелство за П клас гимназија на име Тра-
јанка Петковска, ул. „Ристе Ристески" бр. 16, При-
леп. (1534) 

Свидетелство за V одделение на име Азем Љут-
фи Несими, е. Челопек, Тетово. (1535) 

Свидетелство за УШ одделение на име Шабан 
Зеј нули, е. Желино, Тетово. (1536) 

Свидетелство од VI одделение на име Душанка 
Трајковска, е. Челопек, Тетово. (1537) 

Свидетелство за УП одделение на име Живана 
Трајковска, е. Челопек, Тетово. (1538) 

Свидетелство за VI одделение на име Стојка 
Јовановска ,с. Милетино, Тетово. (1539) 

Свидетелство за VI одделение на име Абдула-
и м Ејуп Хусеини, е. Челопек, Тетово. (1540) 

Свидетелство на име Сабедин Амети, е. Раковец, 
Тетово. ( 1 5 4 1 ) 

Свидетелство од УШ одделение, издадено од 
Училиштето „М. Пијаде" — Прилеп на име Владо 
Стојаноски, е. Рилево, Прилеп. (1542) 

Воена книшка издадена од Даниловград на име 
Никола Трајковски, ул. „М. Козар" бр. 10, Прилеп. 

(1543) 
Свидетелство од VI одделение на име Моравка 

Личеновска, ул. „М. Пијаде" бр. 6, Кр. Паланка. 
(1544) 

Оружен лист бр .873, издаден од ОВР — Брод 
на име Боге Јовановски, е. Крапа, М. Брод. (1545) 

Свидетелство за П година економско училиште 
на име Сава Крнинова, ул. „Солунска" бр. 27, Т. 
Велес. (1546) 

Свидетелство за П година стопанско училиште 
на име Спиро Спировски, ул. „Мирка Гинова" бр. 
9, Т. Велес. (1547) 

Свидетелство од V одделение на име Весел Си-
нани, е. Речане, Гостивар. (1548) 

Возачка дозвола на име Ацо Аврамовски, е. 
Вруток, Гостивар. (1549) 

Возачка дозвола на име Ја ја Мустафаи, ул. 
„М. Чеде Филиповски", бр. 212, Гостивар, (1550) 
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Ученичка книшка на име Бесир Имери, е. 
Чегране, Гостивар. (1551) 

Свидетелство на име Етем Азири, е. Беловиш-
те, Гостивар. (1552) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Работнички универзитет — Кочани на 
име Митко Јанкуловски, е. Блатец, Виница. (1553) 

Возачка дозвола на име Абдиламит Фаризи, ул. 
3, згр. 70/37 Битола. (1554) 

Свидетелство за УШ одделение на име Стојмен 
Столчев, е. Иванковци, Т. Велес. (1555) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата, „М. М. Брицо" — Делчево на име 
Војо Смилевски, е. Разловци, Делчево. (1556) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Драги Цветков, е. Ѕвегор, Делчево. (1557) 

Свидетелство за завршено индустриско учи-
лиште „Р. Р. Ричко" — во Прилеп на име ѓорѓи 
./орданоски, ул. „М. Јосифоска" бр. 12, Прилеп. 

(1558) 
Свидетелство од УШ одделение, издадено од 

Училиштето во М. Брод на име Крсто Путески, ул. 
.,11 октомври" бр. 168, Прилеп. (1559) 

Воена книшка на име Љубомир Коста Пешев-
ски, ул. „ЈНА" бр. 42, Куманово. (1560) 

Свидетелство за П година, издадено од СЕУ 
.;Моша Пијаде" — на име Снежана Трајчевска, ул. 
,̂ Хр. Карпош" бр. 135, Куманово. (1561) 

Свидетелство за Ш година, издадено од СЕУ 
„Моша Пијаде" — на име Лили Величковска, ул. 
„11 Октомври" бр. 78/18, Куманово. (1562) 

Свидетелство од I клас гимназија на име Мир-
1ана Манчева, ул. „Енгелсова" бр. 13, Т. Велес. 

(1563) 
Свидетелство за I и Ш клас гимназија на име 

Ленче Панова, ул. „Марксова" бр. 18, Т. Велес. 
(1564) 

Свидетелство за УШ одделение на име Биљана 
Андова, ул. „Владимир Назор" бр. 62, Т. Велес. 

(1565) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ирадије Зибери, е. Желино, Тетово. (1566) 
Свидетелство за I година на име Неџат Абдиу, 

е. Камењане, Тетово. (1567) 
Свидетелство за П година на име Даут Ферати, 

е. М. Речица, Тетово. (1568) 
Свидетелство за Ш клас гимназија на име Да-

ут Ферати, е. М. Речица, Тетово. (1569) 
Свидетелство од Ш клас, издадено од Гимнази-

јата „Кирил Пејчиновић на име Љиљана Савиќ, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 42, Тетово. (1571) 

Лична карта на име Јакип Казими, Тетово. 
(1572) 

Свидетелство за Ш клас, издадено од Гимна-
зијата „Кирил Пејчиновић — Тетово на име Са-
бејдин Зекири, ул. „Р. Цониќ бр. 68, Тетово. (1573) 

Свидетелство на име Дервиш Сеј дини, е. Бе-
ловиште, Гостивар. (1574) 

Лична карта на име Фуат Муслиу, ул. „ЈНА" 
бр. 222, Гостивар. (1575) 

Ученичка книшка на име Гордана Милој коска, 
ул .„Мара Угринова" Гостивар. (1576) 

Возачка дозвола бр .2968 на име Љутви Нуре-
дина е. Вруток, Гостивар. (1577) 

Свидетелство за П година гимназија на име 
Нестор Филипоски, е. Зубовце, Гостивар. (1573) 

Воена книшка издадена од В. П. — 4519/17 — 
Битола на име Глигор Ѓ. Миловски, е. Митрашин-
ци, Берово. (1579) 

Свидетелство за УШ одделение на име Ленка 
Иваноска, е. Долгаец, Прилеп. (1580) 

Здравствена книшка на име ѓорѓија Илиески, 
ул. „Октомвриска" бр. 81, Прилеп. (1581) 

Свидетелство за Ш година на име Грета Рис-
теска, ул. „Браќа Бешироски" бр. 9, Прилеп. (1582) 

Работна книшка на име Оливера Каранфилов-
ска, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 16, Куманово. 

Свидетелство од Ш година, издадено од ХТТУ 
— Т. Велес на име Лилјана Антова, хемиски ин-
тернат Т. Велес. (1584) 

Свидетелство за I година на име Зо-
ран Тодоров, ул. „К. Цветков" бр. 33, Т. Велес. 

(1585) 
Свидетелство за I година на име Момчило 

Темелковски, е. Сујаклари, Т. Велес. (1586) 
Свидетелства од I, П и Ш година индустриско 

училиште на име Султана Ангелова, ул. „Д. Вла-
хов" бр. 82, Виница. (1587) 

Воена книшка издадена од Врање на име То-
мислав Илиќ, Скопје. (1590) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
ка име Томислав Илиќ, Скопје. (1591) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Тасева Марија, Скопје. (1592) 

Ученичка книшка за П одделение, издадена од 
Основното училиште „Г. Петров" во Ѓ. Петров на 
име Оливера Митревска, Скопје. (1593) 

Воена книшка серија АГ бр. 14459 издадена од 
Скопје на име Мирко Стојановски, Скопје. (1594) 

Свидетелство за П година издадено од Економ-
ското училиште „Борис Кидрич" — Скопје на име 
Михајло Ивановски, Скопје. (1595) 

Свидетелство за П година издадено од Технич-
ко дрвопреработувачко училиште „Трајко Бошков-
ски — Тарцан" во Прилеп на име Славко Дончев-
ски, е. Десово, Прилеп. (1596) 

Ученичка книшка за П година, издадена од 
Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на име Сте-
фан Ивановски, Скопје. (1597) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
Основното училиште „Рајко Жинзифов" — Скопје 
на име Зилбихар Фера, Скопје. (1598) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Руж-
ди Амети, Скопје. (1599) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Бесим Али, Скопје. (1600) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Индустриското училиште „Коце Мета-
лец" — Скопје на име ѓорѓија Дамјановски, Скопје, 

(1601) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Љубо Аврамовски, Ѓ. Петров. (1602) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Мирко Томовски, Скопје. (1603) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Џафер Рамука, Скопје. (1604) 
Воена здравствена легитимација издадена од 

Ковињ на име Александар Јанковић Скопје. (1605) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Оливера Милованови^ Скопје. (1606) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Сетки Љатифи, Скопје. (1607) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-

дено од Основното училиште „Јосип Броз Тито" — 
Скопје на име Милан Белов, Скопје. (1608) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Моша Пијаде" — 
Ѓ. Петров на име Зоран Цаневски, Ѓ. Петров. (1609) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од ГУЦ „Здравко Цветковски" — високоград-
Са во Скопје на име Методија Б. Апастасовски, Ви-

(1610) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Есзија Салијевић Скопје. (1611) 
Воена книшка издадена од Плоче на име Сеј-

фула Етиш, Скопје. (1612) 
Свидетелство за IV клас, издадено од ГУЦ 

„Здравко Цветковски", на име Панче Манев, Скопје. 
Воена книшка издадена од Панчево на име 

Миланчо Александар Јордачовски, Скопје. (1611) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Кру-

мислав Костовски, Скопје. Ѓ1615) 
Ученичка книшка за I година, издадена од 

Гимназијата „Никола Карев" — Скопје на име 
Таса Танеска, Скопје. (1616) 

Воена книшка издадена од Тузла на име Лим 
Аслани, Скопје. (1617) 

Ученичка книшка за П клас, издадена од Еко-
номското училиште „Моша Пијаде" — Куманово на 
име Дајана Тодоровска, ул. „Г. Прличев" бр. 9, Ку-
маново. (1618) 
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Работна книшка на име Мустафа Сами, с. Лу-
каре, Куманово. (1619) 

Работна книшка на име Су дие Рафис, е. Лука-
ре, Куманово. (1620) 

Свидетелство за Ш клас гимназија на име Аке-
ралин Иљази, УЛ. „И. Р. Лола" бр. 353, Тетово. 

(1621) 
Здравствена легитимација на име Агим Имери, 

е. Д. Лешница, Тетово. (1622) 
Свидетелство за осумгодишно образование на 

име Марин Сид јаноски, Гостивар. (1623) 
Свидетелство на име Али Муаметамин, е. Г. 

Баница, Гостивар. (1624) 
Свидетелство од IV одделение на име Емри Ра-

мадани, е. Беловиште, Гостивар. (1625) 
Свидетелство од УП одделение на име Џабир 

Јакупи, е. Чајле, Гостивар. (1626) 
Свидетелство од I година, издадено од Еко-

номското училиште „Кузман Јосифовски — Питу ' 
— на име Елизабета Милошеска, кеј „9 септември" 
бр. 6/9, Прилеп. (1627) 

Свидетелство од Ш година издадено од Еко-
номското училиште „Кузман Јосуфовски — Питу" 
на име Елизабета Милошеска, кеј „9 септември" бр. 
6/9, Прилеп. (1628) 

Свидетелство од Ш клас, издадено од Економ-
ското училиште „К. Ј. Питу" на име Петар Рис-
тески, ул. „Бл. Талески" бр. 142, Прилеп. (1629) 

Пасош на име Раде Благоевски, е. Канатларци, 
Прилеп. (1630) 

Свидетелство од Ш година на име Ружа Мило-
ш е в а . ул. „Драги Димески" бр. 17, Прилеп. (1631) 

Ученичка книшка издадена од Гимназијата „М. 
Ацев" — Прилеп на име Блага Петреска, е. Ко-
стинци, Прилеп. (1632) 

Свидетелство од Ш година хемиско училиште 
на име Вера Белкоска, ул. „Борка Талески" бр. 
187а, Прилеп. (1633) 

Ученичка книшка издадена од Економското 
училиште „К. Ј. Питу" — Прилеп на име Мире 
Синадиновски, ул. „Браќа Ламески" — Прилеп. 

(1634) 
Свидетелство од 1966/67 година на име Милка 

Спиркоска, ул. „Марксова" бр. 39, Прилеп. (1635) 
Свидетелство од П година, издадено од Економ-

ското училиште „Моша Пијаде" — Куманово на 
**ме Оливер Стој невски, ул. „Перо Чиче" бр. 58, 
Куманово. (1636) 

Свидетелство од П клас гимназија, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Решат Алитовски, е. Опаје, Куманово. (1637) 

Свидетелство за УШ одделение на име Љубе 
Неделков, ул. „В. Назор" бр. 10, Т. Велес. (1638) 

Свидетелство за IV одделение на име Кита Па-
нова, ул. „Богдан Каракостов" бр. 29, Т. Велес. 

(1639) 
Свидетелство од I година, издадено од Училиш-

тето „Коле Неделков" на име Кочо Каров, ул. „Н. 
Карев" бр. 3, Т. Велес. (1640) 

Свидетелство за УШ одделение на име Суза-
на Димова, ул. „Јовче Чучук" бр. 70, Т. Велес. (1641) 

Свидетелство за I и П година индустриско учи-
лиште на име Драги Мирчевски, нас. Керамидна 
бр. 10, Т. Велес. (1642) 

Свидетелство за завршено индустриско училиш-
те на име Јордан Васил ев, ул. „Петар Михов" бр. 2, 
Т. Велес. (1643) 

Свидетелство за I година индустриско училиште 
на име Бошко Стефанов, ул. „Бл. Ѓорев" бр. 55, Т. 
Велес. (1644) 

Свидетелство на име Ибрахими Муклеме, ул. 
„Јане Сандански" бр. 9, Тетово. (1645) 

Свидетелство на име Исмет Рамизи, е. Чело-
пек, Тетово. (1646) 

Свидетелство за П клас гимназија на име Ге-
зиме Бекири ,с. Г. Речица, Тетово. (1647) 

Свидетелство за I клас на име Касам Асани, с. 
Порој, Тетово. (1648) 

Свидетелство за П клас на име Касам Асани, 
е. Порој, Тетово. (1649) 

Свидетелство за III клас на име Касам Асани, 
с. Порој, Тетово. (1650) 

Свидетелство од П клас иа име Емин Имери, 
с. Порој, Тетово. (1651) 

Свидетелство од П клас на име Назамедин 
Шабани, ул. „И- Л. Рибар" бб, Тетово. (1652) 

Свидетелство од П клас на име Ќафајете Дер-
виши, с. Одри, Тетово. (1653) 

Свидетелство за П клас на име Реџеп Хусе-
ини, ул. „Киевска" бр. 8, Тетово. (1654) 

Возачка дозвола на име Раиф Деари, е. Џеп-
чиште, Тетово. (1655) 

Сообраќајна книшка на име Раиф Р. Деари, е. 
Џепчиште, Тетово. (1656) 

Лична карта на име Раиф Р. Деари, е. Џеп-
чиште, Тетово. (1657) 

Свидетелство од П клас на име Џеват Имери, 
е. Г. Речица, Тетово. (1658) 

Здравствена легитимација на име Џибарет И-
браими, е .Боговиње, Тетово. (1659) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Гуга Наумоска, е. Саракино, Тетово. (1660) 

Свидетелство за П година на име Сабри Абду-
лаи ,ул, „Ленин" бр. 53, Тетово. (1661) 

Свидетелство за VI одделение на име Илјази 
Емри, ул. „ЈНА" бб, Гостивар. (1662) 

Свидетелство од УШ одделение на име Емин 
Куртиши, е. Дебреше, Гостивар. (1663) 

Свидетелство на име Ремзије Феј зулаи, е. Бе-
ловиште, Гостивар. (1664) 

Свидетелство за завршено основно училиште на 
име Узеир Бајрами, е. Врапчиште, Гостивар. (1665) 

Свидетелство на име Шине Шерифи, е. Чајле, 
Гостивар. (1666) 

Свидетелство на име Лирије Шерифи, е. Чајле, 
Гостивар. (1667) 

Ученичка книшка за завршен Ш клас гимна-
зија, издадена од Гимназијата „М. М. Брицо" — 
Делчево на име Лилјана Христова, Делчево. (1668) 

Свидетелство за УШ одделение на име Маца 
Цоневска, ул. „Јане Сандански" бр. 2, Делчево. 

(1669) 
Ученичка книшка од Ш клас, издадена од СЕУ 

„Моша Пијаде" — Куманово на име Љиљана Ор-
девска, ул .„Иво Рибар Лола" бб, Куманово. (1670) 

Свидетелство од УП одделение на име Хисен 
Зуљќуфли Есати, е. Пршовце, Тетово. (1671) 

Свидетелство од УП одделение на име Лепо-
сава Сотироска, ул. „Злате Дамј ановски" бр. 12, 
Гостивар. (1672) 

Свидетелство од УШ одделение на име Зендели 
Абдие, е. Вруток, Гостивар. (1673) 

Ученичка книшка од I година економско учи-
лиште на . име Минире Мифтари, ул. „Правда Спа-
совска" бр. 19а, Куманово. (1674) 

Свидетелство од П година, издадено од УЗЗ 
„Перо Наков" — Куманово на име Зоре Стојанов-
ски, ул. „Климент Охридски" бр. 12, Куманово. 

(1675) 
Свидетелство за УП одделение на име Осман 

Ризвани, е. Боговиње, Тетово. (1676) 
Свидетелство за IV одделение на име Селман 

Даути, е .Камењане, Тетово. (1677) 
Свидетелство за IV одделение на име Шуајиб 

Иљази, е. Синичане, Тетово. (1678) 
Ученичка книшка за УП одделение на име Ќа-

зим Ќазима, е. Боговиње, Тетово. (1679) 
Свидетелство од Ш клас гимназија на име Аб-

дула Џабири, е. М. Речица, Тетово. (1680) 
Свидетелство на име Мевлуде Селмани, ул. „Бо-

рис Кидрич" бр. 180, Гостивар. (1681) 
Свидетелство од VI одделение на име Веби је 

Рамадани ,с. Беловиште, Гостивар. (1682) 
Свидетелство од I клас гимназија на име Да-

фина Јангел Предорска, е. Смојмирово, Берово. 
(1683) 

Воена книшка на име Ѓорги Методија Лозанче, 
ул. „Солунска" бр. 226, Битола. (1684) 

Свидетелство за I клас техничко училиште на 
име Мирјана Шаркоска, ул. „7 бригада" бр. 15а, 
Битола. (1685) 
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КОНКУРСИ 
Врз основа на член 17 од Правилникот за са-

моуправување и работни односи, а во врска со 
Одлуката на работната заедница за пополнување 
на слободните работни места, Конкурсната комисија 
на Работната заедница на Секретаријатот за зако-
нодавство на Собранието на СФРЈ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
I. а) самостоен советник за прописи од областа 

на организацијата на правосудството и каз -
неното право; 

б) самостоен советник за прописи од областа 
на општествено-ЈШлитичкиот систем; 

ц) самостоен советник за прописи од областа на 
финансирањето, кредитниот и монетарниот 
систем; и 

д) самостоен советник за редигување на за-
кони и други прописи. 

II. а) советник за прописи од областа на социјал-
ното осигурување, социјалната заштита и оп-
штествените дејности; 

б) советник за прописи од областа на граѓан-
ското и управното право. 

III. а) стручен соработник за прописите од областа 
на стопанството. 

IV. а) приправник. 
V. а) дактилограф 1-а или 1-6 класа. 

Кандидатите треба, покрај општите услови 
предвидени со Законот за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд, да ги исполну-
ваат и следните посебни услови: 

I. а, б, ц и д — 1. да е дипломиран правник, 
2. да има работно искуство од нај -

малку 15 години на законодавни 
или други нормативни работи од 
соодветните области и да покажал 
стручност за вршење на тие ра -
боти. 

II. а) и б) — 1. да е дипломиран правник, 
2. да има работно искуство од н а ј -

малку 7 години или 5 години на 
законодавни или нормативни ра-
боти и да покажал стручност за 
вршење на работите од ова ра-
ботно место. 

III. а) — 1. да е дипломиран правник со по-
ложен стручен испит. 

IV. а) — 1. да е дипломиран правник. 

V. а) — 1. да има положен испит 1-а или 
1-6 класа. 

Со кандидатите под број I. до IV. ќе се обави 
разговор во врска со работите што ги вршеле, а за 
кандидатите под број V. ќе се изврши соодветна 
проверка. 

Пријавите со биографските податоци и подато-
ците за досегашната работа се поднесуваат во рок 
од 8 дена од денот на објавувањето на конкурсот 
до Конкурсната комисија на Работната заедница на 
Секретаријатот за законодавство на Собранието на 
СФРЈ, Нов Белград, СИВ — I, улица „Булевар 
Лењина" бр. 2. 

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 
бидат писмено известени во рок од 8 дена. 

Стан не е обезбеден, (170) 

Врз основа на Одлуката на Советот на работ-
ната заедница од 16 јуни 1976 година, Деловното 
здружение за лозарство, винарство, градинарство и 
овоштарство „МАКЕДОНИЈА ВИНО" експорт-им-
порт — Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на стипендисти од студентите на 
Универзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје 

1. Еден студент на прва година на Филолошкиот 
факултет — група англиски јазик и литера-
тура, и ' 

2. Еден студент на втора година на Правниот ф а -
култет. 

Кон молбите кандидатите треба да приложат: Уве-
рение од Факултетот дека се редовни студенти на 
соодветната година на студии. 

Кандидатите, молбите и другите документи ги до-
ставуваат на адреса: „Македонија вино" Скопје, 
^Железничка" 25, пошт. ф а х 419. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". (172) 

Советот на Високата музичка школа во Скопје, 
врз основа на својата одлука, донесена на 28 мај 
1976 година, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на еден наставник во сите звања, во по-
стојан работен однос на неодредено време по пред-
метот: Пијано — главен предмет на Одделот за 
пијано. 

Настап на работа од 1 октомври 1976 година. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

од Законот за високото образование на СРМ. По-
крај пријавата, таксирана со два динари, кандида-
тите поднесуваат диплома за завршен факултет, 
академија односно висока музичка школа и крат-
ка биографија. 

Предимство имаат кандидатите со објавени на-
учни или стручни трудови, уметничка и педа-
гошка дејност од својата специјалност. 

Молбите со документите во три примероци се 
поднесуваат до секретаријатот на ВМШ, во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

(171) 

Советот на ООЗТ Стоматолошки оддел при Ме-
дицинскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување едно работно место — лекар 
специјалист по максило-фацијална 

фирургија 

Покрај општите услови предвидени со зако-
нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

— да е лекар специјалист по максило-фацијал-
на хирургија; 

— да приложи потврда дека се служи со еден 
од светските јазици. 

Молбите со потребните документи за исполну-
вање на условите се доставуваат до ООЗТ Стома-
толошки оддел при Медицинскиот факултет, пре-
ку архивата на работната заедница — Заеднички 
служби. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот 
на објавувањето. 
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СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ 
— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за реизбор и избор на работно место: 
— Еден наставник во звањето вонреден или 

редовен професор по предметот Млекарство. 
Кандидатот треба да ги исполнува условите 

пропишани со Законот за високото образование на 
СРМ. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да прило-
жат диплома, куса биографија, потврда за регу-
лирана воена обврска, список на стручни и науч-
ни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
четири примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (174) 

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

а) За избор на еден наставник по предметот 
Шумарска фитопатологија во звањето вон-
реден или редовен професор; 

б) За избор на еден наставник по предметот 
Шумарска ентомологија во звањето доцент 
или вонреден професор; 

в) За избор на еден наставник по предметот 
Механизација во шумарството во сите звања. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Шу-
марскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да прило-
жат: диплома, куса биографија, список на стручни 
и научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
четири примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (175) 

СОДРЖИНА 
Страна 

240. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за експропријација — — — 569 

241. Закон за изменување на Законот за на-
доместок на негативните курсни разлики 
по заемот на Меѓународната банка за 
обнова и развој за извршување на Оп-
штој у гос ловенскиот земјоделски проект 569 

242. Одлука за Завршната сметка на сред-
ствата на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за инвестиции во стопанството 
за 1975 година — — — — — — — 570 

243. Одлука за престанок на функцијата суди-
ја во Окружниот суд — Скопје — — — 570 

244. Одлука за разрешување и избор на член 
на Законодавно-правната комисија на 
Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија — — — — — — — 570 

245. Одлука за именување заменици на јав-
ниот обвинител на Македонија и замени-
ци на окружните јавни обвинители — 570 

246. Одлука за престанување на функцијата 
заменик на окружниот јавен обвинител 
во Скопје — — — — — — — — 571 

7 јули 1976 

247. Одлука за утврдување престанок на 
функцијата член и за именување члено-
ви на Универзитетскиот совет на Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје 571 

248. Одлука за престанок на функцијата 
член и за именување член на Советот на 
Електромашинскиот факултет во Скопје 571 

249. Одлука за престанок на функцијата чле-
нови и за именување членови на Сове-
тот на Болницата за нервни и душевни 
болести во Бардовци — — — — — 572 

250. Одлука за именување членови на Со-
ветот на Радио-телевизија Скопје — — 572 

251. Одлука за избор на членови на одбори 
на Општествено-политичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија — — — — — — — 573 

252. Одлука за избор на членови на одборите 
на Соборот на општините на Собранието 
на Социјалистичка Република Македо-
нија — — — — — — — — — 573 

253. Одлука за начинот на формирање на це-
ните за јужно овошје, свежо овошје и 
свеж зеленчук во прометот — — — — 573 

254. Одлука за начинот на формирањето на 
цените на одделни прехранбени произво-
ди во прометот на големо — — — — 574 

255. Одлука за начинот на формирање на 
цените за прехранбени производи во про-
метот на мало — — — — — — — 575 

256. Решение за утврдување престанување на 
функцијата претседател и членови и за 
именување на претседател и членови на 
Советот за извршување на кривичните 
санкции при Републичкиот секретаријат 
за правосудство — — — — — — 575 

257. Решение за именување членови на Кон-
курсната комисија за реизбор на дирек-
тор на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци со оштетен вид во 
Скопје — — — — — — — — — 576 

258. Правилник за изменување и дополну-
вање на Правилникот за определување 
на работници во органите за внатрешни 
работи што имаат својство на овластени 
службени лица — — — — — — — 576 

259. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 39/75 од 2 јуни 1976 година — 576 

260. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 91/75 од 25 мај 1976 година — — 577 

261. Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр. 131/75 од 2 јуни 1976 година — 582 
Општествени договори и самоуправни 

спогодби 
258. Самоуправна спогодба за заеднички ос-

нови и мерила за стекнување на дохо-
дот и распределба на средствата за лич-
ни доходи во основните организации и 
работните заедници од областа на јав-
ното информирање — печатот, радио-
то и телевизијата во СРМ — — — — 582 
Исправка на Општествениот договор за 
висината и движењето на средствата за 
финансирање на општата и заедничката 
потрошувачка во општините во 1976 
година — — — — — — — — — 592 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
259. Одлука за дополнување на Одлуката за 

утврдување Листата на готовите лекови 
што можат да се препишуваат на то-
вар на средствата на заедниците на 
здравственото осигурување на работни-
ците односно земјоделците — — — — 592 

260. Одлука за утврдување стапки на при-
донес за станбена изградба — — — — 593 
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