
»Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Аконтацијата за 1988 година изнесу-
ва 12.000 динари. Овој број чини 600 
ДИН. Жиро Шетка 40100-603-12498 

191. 
Врз основа на член 83 од Законот за .Извршниот 

совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник иа СРМ", бр. 43/81), 
а во врска со точка 3 од Одлуката за потврдување 
на Завршната сметка на Народната банка на Маке-
донија („Службен весник на СРМ'\ бр. 10/88), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ СРЕД-
СТВА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКАТА КОНСО-
ЛИДАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ГРУД ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

1. Дел од средствата на вишокот на приходите 
над расходите на Народната банка на Македонија 
по'Завршната сметка за 19Ѕ7 година, во износ од 
14.178.000.000 динари, наменети за економско-финан-
сиската консолидација, со предлог на Стопанска бан-
ка — Здружена банка — Скопје, верифициран од 
Координациониот одбор за следење на економско-
финансиската консолидација на организациите на 
здружен труд и банките во Републиката, Народната 
банка .на Македонија ќе го пренесе на трајно ко-
ристење на организациите на -здружен труд од облас-
та на стопанството кои имаат верифицирани про-
грами за економско-финансиската консолидација за 
обезбедување на трајни- извори на обртни средства. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
насочуваат најмалку во висина од 1/3 од средствата 
во организациите на здружен труд во стопански не-
доволно разбиените краишта и ридско-планинските 
подрачја БО Републиката и во организациите на здру-
жен труд кои имаат р а б о т и единици во овие кра-
ишта. 

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се 
насочуваат врз основа на критериумите утврдени 
во Програмата на мерки и активности за економско-
финансиската консолидација на стопанството и бан-
ките во СР Македонија и тоа.- ; 

а) во организации, во кои е завршена порач-
ката на стечај и ликвидација, чии делови ќе продол-
жат со работа како организации на здружен труд, 
а имаат недостиг на трајни обртни средства; 

б) во организации што во рамките на мерките 
за економско-финансиска консолидација се здружени 
и продолжуваат со работа во други организации од 
поширокото стопанско подрачје на Републиката и зем-
јата, а имаат недостиг на трајни обртни средства; 

в) во организации кои имаат изготвени и при-
фатени програми за развој и се вклучени во Про-
грамата за производство на производи од посебни 
намени и заеднички програми со земјата,-

г) во организации кои се носители на развојот 
на пропз^лзивните гранки, со изразито тешка еко-
номско-финансиска состојба, со висок недостиг на 
трајни обртни средства, со повеќесменско и натпро-
сечно користење на капацитетите и извозно ориен-
тирани организации на здружен труд. 

4. Средствата од точка 1 на оваа одлука не мо-
жат да ги користат организациите на здружен труд 
кок не ги реализирале интерните мерки утврдени 
во верифицираните програми за економско-финан-
сиската консолидација. 

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

Бр. 23-653/1 Потпретседател 
31 март 1988 година на Извршниот солет, 

Скопје д-р Владо Камевски, е. р. 

192. 
Врз основа на член 19 од Законот за системот 

на општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 28»/87) и член 6 од Законот за опште-
ствената контрола на цените на производите и услу-
гите („Службен весник , на СРМ", бр. 10/85), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈ-
ВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ — НАДОМЕСТОКОТ 

НА РАДИО И ТВ УСЛУГИТЕ 

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола 
на цените — определување највисоко ниво на це-
ните — надоместокот на радио и ТВ услугите. 

2. Цените — надоместокот на радио и ТВ услу-
гите можат да изнесуваат и тоа: 

— за радио и ТВ, најмногу до 7.000 динари ме-
сечно по претплатник;, 

— само за радио, најмногу до 1.170 динари ме-
сечно по претплатник. 

3̂  Со денот на влегување во сила на оваа од-
лука, престанува да важи Одлуката за пропишување 
мерка на непосредна контрола на цените — опреде-
лување највисоко ниво на цените — надоместокот 
на радио и ТВ услугите („Службен весник на СРМ" 
бр. 46/87). 

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

Бр. 23-621/1 Потпретседател 
14 април 1988 година на Извршниот совет, 

Скопје инж. Васил Влашки, е. р. 

193. 
Врз основа на член з-а став з од Законот за 

боречки додаток на учесниците во Народноослобо-
дителното движење од Егејскиот дел на Македонија 
(„(Службен весник на СРМ", бр, 23/75, 27/77 и 18/83) 
претседателот на Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика, донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД 

ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ВО 1988 
ГОДИНА 

1. Основата за определување на боречкиот до-
даток на учесниците во Народноослободителното дви-
жење од Егејскиот дел на Македонија од 1 ја-
нуари 1988 година се утврдува во износ од 184.403 
динари. 
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2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 2028 
7 април 1988 година 

Скопје 
Претседател \ 

на Републичкиот комитет за здравство 
и социјална политика, 

Милован Шиковски, е. р. 

194. 
Врз основа на член 171 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ" бр. 45/80), Изврш-
ниот совет на Собранието на Социјалистичка Репуб 
лика Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕК-
ТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРА-

ДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 

За главен републички инспектор на Републичкиот 
инспекторат за градежништво и урбанизам се име-
нува Богдан Каранфиловски, шеф на Деловница за 
средни и големи цевки при ФЗС „11 Октомври" — 
Куманово. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-129/1 
31 март 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, е. р. 

195. 
Врз основа на член 178 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на СР- Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ 
СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста републички советник 
во Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија Илија Поп Стефанија, поради заминување 
на Друга должност, заклучно со 31 март 1988 го-
дина. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-730/1 
31 март 1988 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, с. р. 

196. 
Врз основа на член 96 став 3 од Законот з а Из-

вршниот совет на Собранието на СРМ („Службен 
весник на СРМ" број 43/81) и член 173 став 3 од 
Законот за државната управа (,.Службен весник на 
СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА САМОСТОЕН 
СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-

НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од должноста самостоен советник 
во Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија Димитар Трајковски, поради заминување на 
друга должност, сметано од 1 март 1988 година. 

Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 17-728/1 
31 март 1988 година Потпретседател 

_ Скопје на Извршниот совет, 
д-р Владо Камбовски, е. р. 

197. 
Врз основа на член 12 од Законот за заштита 

при работа („Службен весник на СРМ" бр. 17/87), 
Републичкиот комитет за труд, по прибавено мисле-
ње од СОЈЗ^ЗОТ на Синдикатите на Македонија и Сто-
панската комора на Македонија, на4 седницата одр-
жана на 29 февруари 1988 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА ВО ШУМАРСТВОТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебни мер-

ки за заштита при рабата на работниците кои вр-
шат одредени работи односно работни задачи на от-
ворен простор во шумарството во основната и друга 
организација на здружен труд, работна заедница, 
договорна организација на здружен труд, земјодел-
ска и друга задруга и во други облици на здружу-
вање на трудот и средствата (во натамошниот текст: 
основна организација). 

Одредбите на овој правилник се однесуваат и на 
работните луѓе кои самостојно обавуваат дејност со 
личен труд И' средства на трудот во сопственост на 
граѓани ако се користат со дополнителен труд на 
други лица (во натамошниот текст-, работодавци). 

Член 2 
Како работи односно работни задачи во шумар-

ството, во смисла на овој правилник, се сметаат ра-
ботите односно работните задачи на сеча (соборува-
ње, изработка), дотур, ускдадиштување, товарање, ис-
товарање и превоз на дрвните сортименти, одгле-
дување и уредување на шумите, заштита на шум-
ските растенија и на дрвните сортимента од расти-
телни болести, штетници и елементарни непогоди, 
берење шумско семе, смоларање, изградба и одржу-
вање на шумски сообраќајници. 

« Член 3 
Доколку со овој правилник не се пропишани по-

себни мерки за заштита при работа за орудијата за 
работа, објектите, опремата и други средства за ра-
бота кои се користат во шумарството, ќе се приме-
нуваат соодветни прописи со кои тие мерки поблис-
ку се уредуваат. 

Член 4 
При обавувањето на работите односно работните 

задачи од член 2 на овој правилник, на работилиш-
тето мора да се наоѓаат најмалку двајца работници 
на оддалеченост од која можат да се видат или чу-
јат. 

Член 5 
Орудијата за работа, опремата, алатот и другите 

средства за работа кои работниците ги употребуваат 
за обавување на работите односно работните задачи 
од член 2 на ово) правилник мора да се заштитат 
и да се одржуваат во исправна состојба и по упо-
требата да се сместат на одредено место. 

, При секоја измена на технологијата на работата 
и на средствата за работа, работниците задолжител-
но се запознаваат со опасностите кои можат да на-
станат при вршењето на работите односно работните 
задачи од член 2 на овој правилник: 

Член 6 
На работниците кои вршат работи односно ра-

ботни задачи од член 2 на овој правилник мора да 
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им се обезбедат соодветни средства и опрему за 
лична заштита при работа, а работниците се долж-
ни наменски да ги употребуваат, со нив внимателно 
да ракуваат и да ги одржуваат во исправна состојба. 

Член 7 
Забрането е секакво вршење на работи односно 

работни задачи од член 2 на овој правилник под 
неповолни временски и други услови кои би ја за-
грозувале4 безбедноста на работниците. 

II. ЕЛАБОРАТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
РАБОТИЛНИЦАТА 

Член 8 
Со изведување на шумските работи од член 2 на 

овој правилник, може да се започне по уредувањето 
на работилниците, кое се врши врз основа на посе-
бен елаборат, кој ги содржи мерките и средствата 
за заштита при работа. 

Елаборатот од претходниот став основната орга-
низација односно работодавецот го доставува до над-
лежниот орган на инспекцијата на трудот, најмалку 
осум дена пред почетокот со работата на уредува-
њето на работилиштето. 

Член 9 
Елаборатот за уредување на работилиштето во 

шумарството содржи: ^ ч 
I. мерки за обезбедување на работилиштето од 

присуство на невработени лица на местото на собо-
рувањето на стебдата (одделни знаци, звучни сигна-
ли или присуство на дежурен работник); 

, 2. начин на работа при соборување на стеблата,-
3. одредување место за складирање на трупците 

и другото обло и огревно дрво; 
4. постапка и начин на товарање и истоварање 

чна дрвни сортименти и други шумски произведи; 
5. одредување на место, простор и начин на раз-

местување на градежниот материјал; 
6. изградба и уредување на објекти и простори 

за чување на опасен материјал (нафтени деривати, 
експлозив, каписли, фитили и др.) ; ^ 

7. начин на пренесување и употреба на нафте-
ните деривати, експлозивни материјали и хемиски 
средства за заштита на шумските растенија и дрвни-
те сортимента на работилиштето; 

8. начин на одбележување и обезбедување на 
опасните зони на работилиштето; 

9. мерки и средства за противпожарна заштита 
на работилиштето; 

10. одредување орудија за работа на механизи-
ран погон, сточни запрети и нивно сместување на 
работилиштето,-

II . уредување електрична инсталација за погон 
и' осветлување на шумското работилиште; 

12. начин на заштита на работникот од паѓање 
од височина; 

13. одредување на работи односно работни зада-
чи'Го посебни услови за работа, вид и количина на 
потребни средства и опрема за лична заштита; 

14. мерки на безбедност за време на соборување 
на стеблата во близина на сообраќајници; 

-15. начин на организирање на службите ^за из-
вестување, ѕпрва помош и итна медицинска помош 
на работилиштето; 

16. начин на организирање, сместување, исхрана 
и превоз на работниците на работа и од работа,-

17. други мерки неопходни за заштита при ра-
бота. 

III. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ПРИ 
ВРШЕЊЕТО НА ОДДЕЛНИ РАБОТИ 

1. Соборување на стебла 

Член 10 
Соборување на стебла не смее да се врши: 
1. за време на јаки ветрови, олуи, меќави, грмо-

тевици и кога постои опасност од лавини; 

2. на многу стрмен терен каде не е возможно 
да се обезбедат сигурни услови за работа; 

3. кога поради поледица постои опасност од пов-
реда,-

4. кога врне дожд во поголемиот, дел од денот 
или снежната покривка ја доведува во прашале си-
гурноста при работа,-

5. кога има висок водостој и на поплавени те-
рени; 

6. кога температурата е под 255° К (— 18°Ц), 
7. по темнина и за време на густа магла кога 

не се гледаат врвовите на стеблата кои се сечат. • 

Член 11 
Во групата за вршеле на сеча мора да има 

најмалку два работника, а работата се организира 
така да работниците се сменуваат во поодделни фази. 

На соборување и обработка на стебла со мотор-
на пила работникот може да работи најдолго два. 
часа непрекинато, односно четири часа со прекини 
во текот -на еден ден. 

Член 12 
Пред сечењето на стеблото сечачот го утврдува 

смерот на падот на дрвото, земајќи ги предвид опас-
ностите кои му претат во услови на густи елементи 
на многу кос и карпест терен, наведнати, шушеви , 
делумно засушени стебла и стебла со еднострана 
крошна. 

Член 13 
На стрмен терен забранета е работата на една 

група сечачи над друга. 
Сечењето мора секогаш4 да се врши од долу 

на горе. 
При сечењето на стеблата едната група на сечачи 

од другата група сечачи мора да биде оддалечена 
најмалку за две просечни висини на стеблата^кои се 
сечат. 

Член 14 
Почетокот ка паѓањето на стеблото мора навре-

мено да се најави на соседните групи на работници 
со однапред договорен звучен, односно друг "знак, 
доволно јак да можат да го слушнат сите работ-
ници кои се наоѓаат во опасниот простор, а сечачи-
те се повлекуваат спротивно од смерот на паѓањето 
на стеблото, лево или десно под агол од околу 45 
степени. Просторот околу стеблата и смерот за по-
влекување на сечачите однапред мора да биде осло-
боден од сите препреки. 

Доколку сечата се врши во близина на прометен 
пат, станбени или други објекти, мора да се презе-
мат соодветни мерки на безбедност во случај на ис-
тркалување на стеблата или на други дрвни сорти-
мента. 

Сечачите се должни да ги обезбедат луѓето од 
стеблага кои паѓаат, од иСтркалување на стеблата 
и друг материјал. 

Член 15 
Бклештените стебла (препречени) се соборуваат 

на безбеден начин, со употреба на соодветни тех-
нички помагала (трактор, чекрек, кабел, цапини, чак-
ли, полути и ел.). 

Сечачката група не смее да го напушти местото 
на сечење се додека не го собори вклештеното стеб-
ло, а доколку тоа не може да го направи, должна е 
опасното место да го одбележи видливо и за тоа 
да го извести одговорниот работник. 

Член 16 
Забрането е истовремено подсечување' и потка-

стрување на повеќе стебла, уривање на едно стебло 
со помош на друго, вадење на стебла заедно со 
пењушката (котличење) и сечење при дното на шуп-
ливи и гнили стебла за време на ветер. 

Член 17 
При соборување на стебла, се забранува употре-

ба на секира како клин. > 
Кога сечењето се врши со моторна пила — за 

одредување на смерот на паѓање на стеблото се 
употребуваат клинови од тврдо дрво. 
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При сечење на стебла можат да се употребат 
ребрасти клинови од лесен метал, комбиниран (дрво-
метал) чекан, со тоа што претходно листот (ши-
ната) на моторната пила мора да се извади од про-
цепот на стеблото. 

Член 18 
При работа во крошната на исправеното стебло, 

како што е поткастрување Али сечење на гранки и 
берење на шумско семе, се применуваат посебни 
мерки за безоедна работа на работникот на висина. 

При вршењето на работата од претходниот став 
работниците се должни да користат комбинезон, 
соодветни гумени обувки со ребраст гумен ѓон, си 
гурносен ПОЈ ас и шлем, куки за качување и симну-
вање (качувалки) односно соодветни скали и појаси 
или гајтани прицврстени за сигурносниот појас. 

Раоотникот кој се наоѓа во крошната на стеб-
лото со договорени знаци одржува врска со работ-
ниците на земЈа, кои не смеат да се наоѓаат под 
крошната на стеблото. 

2. Работа со моторни пили 

Член 19 
За одделни фази на работа при сечење и обра-

ботка на дрвото се употребуваат моторни пили со 
соодветна тежина и јачина кои најмалку ја загро-
зуваат безбедноста и здравјето на работниците при 
работа. Со хмоторна пила може да ракува само ра-
ботник кој е за таа работа оспособен. 

Член 20 , , 
Моторните пили мора, во согласност со упат-

ствата на производителите, редовно да се одржуваат. 

Член 21 ; 
4 Работникот е должен пред секоја употреба на 
моторната пила, внимателно да ја прегледа и утвр-
ди дали: 

1. синџирот на пилата е исправен и правилно 
затегнат; 

2. листот на пилата исправен; 
3. пригушувачот на бука во издувниот синџир 

правилно поставен и 
4. дали запците на пилата се добро наострени 

односно дали има доволно масло за подмачкување 
на синџирот. 

Член 22 
При работа со моторна пила, работниците се 

должни да се придржуваат на следното: 
1. пуштањето на пилата во работа ја врши се-

чач моторист откако сите лица ќе се оддалечат од 
тоа место најмалку два метра; 

2. моторната пила не смее да се става во погон 
ако синџирот на пилата не е исклучен; 

3. вклучувањето на синџирот на пилата се вр-
ши пред почнувањето со сечење на стеблата; 

• 4. забрането е да се проверува затегнатоста на 
синџирот додека моторот на пилата работи на праз-
но; 

5. во случај на било какви пречки при работата 
со пилата, синџирот мора веднаш да се исклучи,-

6. при пуштањето во работа, моторната пила 
мора да биде исчистена од трагите ^на горивото, 
средствата за подмачкување и наталожената нечис-
тотија во согласност со мерките за заштита од по-
жари; 

7. при полнењето на резервоарот со гориво за-
брането е пуштање и употреба на отворен пламен; 

8. во случај на подолго носење на пилата, мо-
торот на пилата не смее да работи, а шината и 
синџирот на пилата мора да бидат заштитени со 
навлака. / 

Член 23 
Делови од машините за симнување на кората 

кои се вртат, кружните пили (циркулар^ и особено 
опасните места на транспортерите и другите напра-
ви, механички мора да се заштитат. 

Поправката на машините може да се врши кога 
машините не се во погон односно под напон. 

3. Изработка и извлекување на дрва 

Член 24 
Со обработка на исеченото стебло може да се 

започне откако ќе се обезбеди стабилна положба 
на стеблото. 

При обработката на собореното стебло на кос 
терен, работникот мора да стои од горната страна 
на стеблото. 

Кастрењето на гранки со секира или моторна 
пила се врши на спротивната страна од местото на 
кое се наоѓа работникот. 

Забранета е обработка на стебла кои лежат во 
вода. 

Член 25 
При изработка и извлекување на дрвните сорти-

мента (обловини, целулозна огревни и други кратки 
дрва), работниците мора да бидат така распоредени 
да се обезбеди усогласена и безбедна работа. 

Член-26 
Поместување на трупците се врши со цапини, 

завртки и лостови, туркајќи ги трупците од себе. 

Член 27 
Цепење на обловината во дрвни сортимента се 

врши со клинови од суво тврдо дрво и со дрвени 
чекани кои на краиштата се стегнати со железни 
шини. 

Член 28 
Правецот и местото за извлекување на трупци-

те и другите дрвни сортимента ги одредува одговор-
ниот работник во согласност со техничките решенија 
и изведбениот проект. 

Патот за извлекување на дрвните сортимента мо-
ра да биде означен, безбеден и прооден. 

Член 29 
При транспортирањето на дрвните сортимента 

со рижа, работниците се распоредуваат на сигурни 
места, а меѓусебното разбирање се врши со дого-
ворени знаци. 

Пред транспортирањето, дрвните сортимента мо-
ра уредно да се наредат, за да не дојде, во момен-
тот на уфрлувањето во рижата, до нивно изместува-
ње и загрозување на работниците. 

Ситното дрво (огревното, јамското и др.) по пра-
вило не смее да се реди ка ј устата на рижата во 
камари поголеми од два метра. 

Во непосредната близина на устата на рижата 
трупците можат да се наредат само во еден ред, 
вон доменот на трупците кои се спуштаат. 

Кај устата на рижата мора да се стави знак 
за предупредување до каде работниците можат да 
слетуваат во устата на рижата и за забрана на оде-
ње и задржување во рижата. 

Член 30 
Безбедноста на транспортот со рижа се постиг-

нува со: 
1. зголемување на висината на страниците на 

рижата, со проширување и продлабочување^ на ри-
жата на надворешната страна на кривината; 

2. со подигање на доволно јака и висока стра-
нична ограда ка ј премините на рижата преку па-
тишта, брани и други објекти; 

3. со обезбедување на соодветни пешачки пре-
мини преку рижата,-

4. обезбедување на устата на рижата со напра-
ви кои го спречуваат дрвото неочекувано да тргне 
и се движи низ рижата; 

5. со обезбедување на соодветни средства за до-
говарање (радио-врска, телефон или друга сигна-
лизација) во случај кога двата краја на рижата не 
се гледаат. 

Член 31 
Забрането е спуштање на дрва со рижа за вре-

ме на поледица и ноќе. 
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На оштетените рижи работата мора веднаш да 
се запре и може да продолжи дури по отстранува-
ње на недостатокот, односно по извршената оправка 
на рижата. 

Член 32 
На' благо наведнати и рамни терени работниците 

кои . управуваат со запрегата мора да се наоѓаат 
покрај запрегата. 

Член 33 
При извлекување на трупци и обловина на стрм-

ни терени се употребува руда. 
На многу стрмните делози, патот мора да се 

посипе со материјал кој го спречува неконтролира-
ното лизгање на товарот, а работникот кој управува 
со запрегата мора да оди зад товарот. 

Член 34 
На стрмниот терен, патот за извлекување мора 

да биде обезбеден така што, трупците и облови-
ната кои се извлекуваат не можат да испаднат од 
патот. 

Член 35 
На смрзнат или лизгав рамен пат оддалеченоста 

меѓу. запретите мора да изнесува најмалку 15 метра, 
додека на стрмниот дел од патот може да се наоѓа 
само една запрега. 

Член 36 
При излегувањето на трупците и облото дрво, 

работникот кој управува со запрегата мора да има 
цапини за задвижување и поместување на трупците. 

Еден работник може да следи само една запрега. 

Член 37 
За извлекување на шумските дрвни сортимента 

се употребуваат трактори опремени со соодветни 
приклучоци и опрема. 

Член 38 
Под неповолни временски услови (дожд, ветер, 

снег, студ и друго) извлекувањето на дрвните сор-
тимента може да се врши само со трактори кои 
имаат кабини со седиште за возачот, а во случаите 
кога е тоа предвидено со одделни прописи и се-
диште за совозачот. 

Тракторот со кабина мора да има направа за 
лесно поставување односно симнување на кабината. 

Кабината на тракторот мора да биде изградена 
така да го штити возачот односно совозачот од 
временски неприлики, од гранки кои паѓаат и висат, 
удар на трупци и други предмети, од повреди во 
случај на превртување и слично. 

Седиштето на возачот мора да биде добро при-
цврстено, да ги * ублажува потресите при возењето 
и да има наслон за грбот и нозете. 

Педалите на тракторот од страните мора да би-
дат заштитени од лизгање на ногата. 

Тракторот мора да биде опремен со скалило 
или подвижна скала со рачки за сигурно качување 
во кабината и слегување од кабината. 

Во зимскиот период внатрешноста на кабината 
мора да се затоплува и проветрува. 

Под поволни временски услови, извлекувањето 
на дрвните сортимента може да се врши и со трак-
тор без кабина, кој мора да има сигурносна рамка 
заради заштита на работникот во случај на превр-
тување. 

Член 39 
Пред почетокот на работата, возачот на тракто-

рот мора да го запознае патот по кој ќе ги извле-
кува дрвните сортимента, за да се увери во него-
вата сигурност и безбедност за работа. 

Правдате на извлекување на трупците и другите 
сортимента мора да се видно (^бележани. 

Елементите на влечната стаза и правецот на 
извлекување мо$а да се прилагодени на техничките 
можности на тракторот. 

Возачот на тракторот* должен е да се придржу-
ва кон упатствата за ракување со тракторот, особе-
но во поглед на дозволеното оптоварување, 

Член 40 
Тракторите кои работат на терени со наклон по-

голем од 20 степени мора да имаат покажувач на 
аголот на наклон и обележена критична точка на 
превртување. 

Ако товарот се спушта попречно, по падината 
на теренот со наклон поголем од 15 степени, гу-
мите на тракторот мора да се опремени со ланци. 

Член 41 
Со тракторот и неговите приклучоци за работа 

на извлекување на дрвните сортимента може да 
управува само стручно оспособено лице. 

Моторот на тракторот може да го пушти во по-
гон само возачот или помошникот на возачот под 
контрола на возачот. 

Забранета е работа со неисправен трактор и не-
говите приклучоци. 

Член 42/ 
За време на извлекување и привлекување на труп-

ците и другите обли дрва со трактор работниците 
и другите лица не смеат да стојат или се движат 
на линијата на влечата. 

Кај групната работа од претходниот став, воза-
чот на трактор не смее да започне со работа доде-
ка помошникот не му даде договорен знак за поче-
ток со работа. 

Член 43 
При употреба на трактор гасеничар, гасениците 

во должина на кабината мора да бидат наткриени 
со цврст лим. 

4. Шумски жичници 

Член 44 
Шумските жичници за пренос на трупци мора 

да се проектираат и оградат според современите 
технички достигнувања и прописите за заштита при 
работа. 

Пред монтирањето и демонтирањето на шумска-
та жичница мопа ла се направи план на мерки за 
заштита при работа. 

Планот на мерки од претходниот став содржи; 
1. надолжен профил на шумската жичница; 
2. начин на укотвување на носечкото јаже,-
3. местото и начинот на укотвувањето на мотор-

ниот чекрек; 
4. начинот на обарање на носечкото јаже; 
5. утврдување на затегнатоста на јажето; 
6. додатоци за капацитетот и составните дело-

ви на шумската жичница (челично јаже, моторен 
чекрек, количка, дозволена тежина на товарот и др.) ; 

7. редоследот на монтажата и демонтажата на 
шумската жичница и организација на работата; 

8. средствата и начинот на договарање на работ-
ниците кои работат на шумската жичница; 

9. локација и уредување на товарната и расто-
варната станица; 

10. начин на одржување и поправки на шум-
ската жичница. 

Пред секоја употреба, шумската жичница мора 
да се испита и одобри за употреба од стручна ко-
мисија на основната организација, која жичницата 
ја користи за работа. 

Член 45 
За товарање и растоварање на дрвните сортимен-

та кои се транспортираат со шумската жичница мо-
ра да се изградат товарни и растоварни станици и 
меѓусебно да се поврзат со соодветни средства за 
договарање (телефон, радио-врска, соодветна сигна-
лизација и др.). 

Просторот за товарање и растоварање на дрвни-
те сортимента мора да биде ослободен за непречена 
работа. 

Транспортот со шумската жичница се врши со 
употреба на договорени сигнали кои мора да бидат 
јасни и истакнати на ѕидно место во товарната и 
истоварната станица, 
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Работниците кои работат на трасата на жичница-
та мора да се запознати со договорените сигнали. 

Доколку во товарната или истоварната станица 
дојде до натрупување на дрвните сортименти кои го 
загрозуваат безбедното товарање ' или истоварање, 
одговорниот работник ја^ запира работата. 

Член 46 
Оптоварувањето на шумската жичница и витлата 

не смее да биде поголемо од оптоварувањето кое го 
одредил производителот. 

Дозволената тежина на товарот мора видно да се 
обележи на местото каде товарот се прицврстува 
на шумската жичница. 

Член 47 
Забранет е превоз на луѓе со шумската жичница. 

По исклучок, со писмен налог на одговорниот ра-
ботник со шумската »жичница можат да се возат 
работниците кои истата ја одржуваат и поправаат 

На работниците кои ја одржуваат шумската 
жичница им се обезбедуваат сигурни услови за ра-
бота (корпи и други помагала). 

За време на поправката, шумската жичница не 
смее да биде во погон или оптоварена со дрвни сор-
тимента. 

Член 48 
За време на пренесувањето на товарот со шум-

ската жичница работниците не смеат да се наоѓаат 
на трасата на жичницата. 

Трасата на шумската жичница . мора • да биде 
означена со предупредување на опасност. 

Сообраќајниците и другите објекти кои се нао-
ѓаат под шумската жичница се обезбедуваат со заш-
титни средства (челична мрежа и ел.). 

^ 5. Стовариште на дрва (складиште) 

Член 49 
Просторот за помошно стовариште мора да биде 

рамен или благо наклонет и исчистен од предметите 
кои пречат при работата. 

На стовариштето, дрвните сортименти мора да 
се наредат и израмнат во редови (камари), а нив-
ната стабилност да се обезбеди. 

Член 50 
Преминот меѓу камарите не, може да биде по-

мал од 1,5 метра. 
Камарите со трупци и други обли дрва не смеат 

да бидат повисоки од три метра и се обезбедуваат 
со потпирачи. 

Трупците и другите обли дрва не смеат да се 
редат на терен чиј наклон е поголем од 10 степени, 
а косината на камарите не смее да биде -поголема 
од 30 степени. 

Трупците и другите, обли дрва не смеат да се 
слагаат на мочурлив и подводен терен. 

Тркалањето на трупците и другите обли дрва 
мора да го вршат најмалку два работника со помош 
на цапин или друг соодветен алат. 

Член 51 
Целулозното, дестилационото, огревното и друго 

кратко црво (просторно дрво) може да се нареди во 
висина најмногу до 2 метра. 

Забрането е редење на просторно дрво на терен 
чиј наклон е поголем од 15 степени. 

Поради обезбедување на стабилност на камари-
те, просторното дрво на краиштата мора да се на-
реди вкрстено или краиштата на наслојката да се 

, обезбедат со потпирачи. 

Член 52 
Доколку хманипулацијата се врши на механички 

нач^н, дрвните сортименти можат да се редат нај-
многу до четири метра висина, 

. Член 53 
Стоваришниот простор мора да биде ограден, 

означен со знаци и натписи за предупредување, а 
земјиштето израмнето, цврсто и без отпадоци. 

За време на ноќна работа стовариштето и оддел-
ни места за работа мора да бидат осветлени со 
вештачко осветлување од најмалку 75 лукса. 

Член 54 
На шумските стоваришта- се обезбедуваат соод-

ветни засолништа за заштита на работниците од еле-
ментарни непогоди. 

6. Товарање, истоварање и превоз на дрвните 
сортимента 

Член 55 » 
Рачното товарање на трупците и други обли 

дрва во возилата се врши од товарната рампа, пре-
ку цврсти и стабилно поставени леги. 

Подот на товарната рампа од која работниците 
вршат товарање мора да биде доста широк и цврст 
и да спречи поголеми превиткувања. 

Доколку рампата е во наклон, подот мора да има 
попречни летвици кои ќе го спречат лизгањето на 
работниците, а доколку е подот лизгав, мора да се 
посипе со песок. 

При товарањето на трупците и другите обли 
дрва во возилата, работниците мора да имаат соод-
ветни помагала за привлекување, валкање и туркање 
на истите 

Член 56 
Симнувањето на трупците и другите обли шум-

ски сортименти од камерите за товарање се врши 
одозгора и тоа со тркалање, а столбовите со кој се 
потпираат камарите се скратуваат од слој до слој. 

КаМарите на трупците и други обли шумски сор-
тимента повисоки од еден метар над товарната -по-^ 
вршина на возилото се товарат со дигалки или дру-
ги справи кои овозможуваат безбедно товарање. , 

Член 57 
ч Забрането е товарање на трупци При наклон на 

легата поголем од 30 степени. ' 
За потпирање на трупците и другите обли дрва 

кои се товарат, задолжително се користат папучи 
осигурени со окови против лизгање и поместување. 

Член 58 
За време на товарањето на трупците и другите 

дрвни сортимента моторното и другото возило во 
кое се врши утовар мора да биде закочено, а мото-
рот исклучен од работа 

За време на товарањето на трупците и другите 
дрвни сортимента во запрежно возило, добитокот 
мора да биде уотпрегнат. 

Доколку товарањето се врши на стрмен терен, 
возилата мора да се обезбедат од превртување. 

Член 59 
Превозот на просторното дрво, по правило, се 

врши со возила санучари. 
Исклучително, превозот на просторното дрво мо-

же да се врши и со други возила доколку товарот 
се обезбеди од испаѓање. 

Трупците ,и другите обли дрвни сортимента на-
т о в а р е н и Ца везило се врзуваат со соодветни син-

џири напред, назад и по средина. 
Се забранува превоз на работници на возило со 

кое се превезуваат трупци, просторно дрво или други 
дрвни сортимента. 

Член 60 
Товарањето односно изговарањето на дрвните 

-сортимента со дигалка можат да го вршат работ-
ници кои' се стручно оспособени за таква работа. 

Тежината на товарот кој се товари не смее да 
ја прекине дозволената граница на оптоварување на 
дигалката. 

Седиштето на ракувачот на дигалката монтирано 
на столбот ца дигалката се обезбедува ед сигурносна 
ограда, 
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За време на работа со дигалката, работниците 
мора да бидат вон опасната зона. 

Член 61 
Шумските патишта мора да се прилагодени на 

можностите и барањата на возилата за превоз на 
дрвните сортименти, што се утврдува со техничкиот 
преглед на патот. 

По подолг прекин на користење на шумскиот пат 
и временски неприлики патот мора одново да се 
прегледа. ' 

Организацијата која врши експлоатација на шу-
мата го одржува шумскиот пат во исправна состој-
ба за безбеден превоз на дрвните сортименти со 
моторни и други возила. 

IV. ШУМСКО-ОДГЛЕДУВАЧКИ РАБОТИ 

Член 62 
Работите на одгледување и уредување на шуми-

те, берењето на шумското селте во крошните на стеб-
лата, смоларењето и ракувањето со опасни и штетни 
материи се врши под стручна контрола на одговор-
ниот работник. 

Член 63 
Хемиските средства за заштита на дрвата, дрв-

ните сортименти и билките во шумарството се упо-
требуваат кога штетата не може да се спречи со 
други средства. 

Член 64 
Хемиските' средства може да ги припрема, изда-

ва и употребува само работник кој ги исполнува 
условите предвидени со прописите за условите за 
производство, пакување, чување и промет на отрови. 

Член 65 
Прскање, запрашување и посипување со хеми-

ски средства се врши со машини, а исклучително 
рачно. 

За вршење на работите односно работните за-
дачи со хемиски средства, на работниците мора да 
им се обезбедат заштитни средства и опрема за 
лична заштита. 

V. ИСХРАНА И ДАВАЊЕ НА ПРВА ПОМОШ 

Член 66 
На работниците кои работат на работите од-

носно работните задачи од член 2 на овој правил-
ник им се обезбедува топол. оброк без оглед на 
тоа дали на работилиштето е обезбедено сместува-
ње или пак работниците секојдневно се превезуваат 
од местото на живеењето до местото на работата и 
обратно. 

Топлиот оброк на работниците им се обезбедува 
на местото на работа. 

Исклучително, до колку се работи за тешко 
пристапен терен, на кој работат помалку од- пет 
работника, оброкот може да биде подготвен на ин-
дустриски начин. 

Член, 67 
Шумските работилишта мола да бидат поврза-

ни со подобни средства за разбирање (радио-врски, 
телефони и др.) заради поефикасно укажување на 
прва помош на повредените или заболените работ-
ници. 

На оаботилиштето мора да биде обезбедено 
соодветно превозно средство за превоз на повреде-
ните односно заболените работници. 

VI. ЗАВРШНИ, ОДРЕДБИ 
Член 68 . 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 03-639/1 
29 февруари 1988 година 

Скопје Претседател 
на Републичкиот комитет за труд, 

проф д-р Тито Беличанец, е. р. 

198. 
Уставниот суд на Македонија врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки на седницата одржана на 3 фев-
руари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 11 од Правилникот за ус-
ловите, критериумите, мерилата и начинот за доде-
лување станови и станбени кредити за работниците 
во Републичкиот завод за судски вештачења во об-
ласта на финансиите, материјалното работење и 
сообраќајот во Скопје, донесен од работниците со. 
референдум одржан на 7 октомври 1986 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означениот завод на начин предвиден 
за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, 'со решение У. 
бр. 79/87 од 23 септември 1987 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста . и законитоста на 
член.11 од актот означен во точката-1 од оваа од-
лука, затоа што се постави прашањето за соглас-
носта на оспорениот член од Правилникот со Уста-
вот и Законот за станбени односи. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 8 од 
Правилникот, покрај другите основи, за утврдување 
на редот на првенство за доделување на станови е 
предвиден и основот придонес на работникот во ра-
ботата. Понатаму, во член 11 од Правилникот осно-
вот работен придонес е изразен преку степенот на 
стручната подготовка и во зависност од тоа утврдени 
се бодови. 

Согласно член 23 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија, член 127 став 1 од Законот за здружениот 
труд како и член 42 и 42-а од Законот за станбени 
односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/72, 14/83 
и 27/86) работниците ЕО основната организација из 
здружен труд ги утврдуваат основите м мерилата за 
учество во распределбата на станови. 

Според мислењето на Судот право е на работ-
ниците со самоуправен општ акт да ги утврдат ос-
новите и мерилата за распределба на средствата 
за заедничка потрошувачка, а меѓу другите основи 
можат да го предвидат и придонесот во работат^. 
Притоа, Судот смета дека стручната- подгртовка е 
услов за вршење на одредени работи и работни за-
дачи, а таа сама не може да ја изрази положбата 
на работникот во процесот на трудот. Имено,4 ра-
ботниците со иста стручна подготовка можат да вр-
шат работи и работни задачи различни по сложе-
ност и важност, па од тоа различен е нивниот ра-
ботен придонес иако имаат иста стручна подготовка. 
Со предвидувањето на стручната подготовка бегало- ' 
врзување со постигнатите резултати во работата не 
може целосно да се изрази работниот придонес на 
работникот во процесот на трудот. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член од 
Правилникот основот придонес на работникот во ра-
б о т а т а ^ изразува само преку стручната подготовка 
што ја има работникот, Судот утврди дека оспоре-
ната одредба не е во согласност со член 23 став 1 
од Уставот на СР Македонија и со член 42 и 42-а 
од Законот за станбени односи и е во спротивност 
со член 127 став 1 од Законот за здружениот труд. 

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

У. бр. 79/87 
3 февруари 1$88 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р. 
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199. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија< и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 
февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд БО Скопје за оценување уставноста 
и законитоста на членовите 12, 13, 14, 15 и 16 од.-
а) Правилникот за основите и мерилата за распре-
делба на средствата за лични доходи и заедничка 
потрошувачка на работниците во Работната органи-
зација „Канџе Дете" во. Скопје, донесен со референ-
дум на 28 декември 1977 година и ; б) Правилникот 
за измени и дополнувања на означениот Правилник, 
донесен со референдум на 29 декември 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во означената работна организација"на 
начин предвиден за објавување на самоуправните ОП' 
шти акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на членовите 12 до 16 од означениот акт во 
точката 1 од оваа одлука, затоа што се предвидени 
мерила во распон поради што не се во согласност 
со член 23 од Уставот на СР Македонија и се во 
спротивност со член 127 став 1 од Законот за здру-
жениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 11 на 
Правилникот од 1977 година предвидени се основите 
за распределба на средствата за лични доходи и 
тоа сложеност, одговорност, напори и услови за ра-
бота. Во оспорените членови 12 до 16 се разработени 
подосновите на означените основи и по секој од нив 
предвиден е максималниот број бодови што може да 
се добие. Бројот на бодовите е изменет со Правил-
никот од 1981 година, а во Табеларниот преглед, 
кој е составен дел на Правилникот за сите работи 
и работни задачи по предвидените основи се утвр-
дени и мерила односно бодови во точно определен 
број 

Исто така, Судот утврди дека, работниците доне-
ла нов Правилник за основите и мерилата за рас-
пределба на средствата за лични доходи и заеднич-
ка потрошувачка со' референдум одржан на 27 април 
1987 година, кој содржи систем на основи и мерила 

.за распределба на средствата за лични доходи со 
чие влегување - во сила оспорените правилници пре-
станале да важат. ( 

5. Според член 23 од Уставот на СР Македонија и 
член 127 став 1 од Законот за здружениот труд ра-
ботниците (во основната организација на здружениот 
труд се должни да утврдат основи и мерила за рас-
пределба на средствата за лични доходи. 

Со оглед на тоа што оспорените акти содржат 
основи за распределбата на средствата за лични до-
ходи и по сите основи се утврдени мерила односно 
бодови во точно определен број, а не во распон, 
Судот утврди дека тие во време на нивното важење 
не биле во несогласност со означените уставни и за-
конски одредби. 

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

У. бр. 87/87 
3 февруари 1988 година 

Скопје 

Претседател' 
на .Уставниот суд на Македонија, 

д-р Фиданчо Стоев, е. р, 

200. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 3 
февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општествениот 
правобранител на самоуправувањето на град Скоп-
је за оценување уставноста и законитоста на члено-
вите 34, 35), 37, 38•> и 39 од Правилникот за стекну-
вање и распоредување на доходот и чистиот доход 
и распределба на средствата за лични доходи и за-
едничка потрошувачка, донесен од работниците во 
Работната организација „Скопски текстил" во Скоп-
је, со референдум одржан на 15 октомври 1986 го-
дина. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

3. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на град Скопје, со предлог поднесен до Ус-
тавниот суд на Македонија, поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на оспорените чле-
нови од правилникот означен во точката 1 од оваа 
одлука, затоа што тие се спротивни на член 129 од 
Законот за здружениот труд. 

4. Судот на седницата утврди дека во член 34 
од означениот^ правилник е определен начинот за 
утврдување на личниот доход на референтите за 
продажба на терен (трговски патници), при што е 
предвидено нивниот личен доход да зависи од по-
стигнатиот план и е определен одреден процент од 
нето фактурирана реализација. Во член 35 од Пра-
вилникот е утврден начинот за определување на лич-
ниот доход на вработените во прометот на мало кои 
личниот доход го остваруваат на процент од напла-
тена реализација, а во член 37 начинот за опреде-
лување па личниот доход на референтите за амбу-
лантна продажба, кој зависи од исплатената реали-
зација и тоа различно за трговска стока или за про-
изводи од работната организација. 

Во член 38 од Правилникот е предвидено дека 
во определениот процент за исплата на личен доход 
на референтите за амбулантна продажба и рефе-
рентите за продажба на терен 50% од исплатата се 
признава на име патни и дневни трошоци и трошо-
ци за користење на сопствено возило, а 50% на име 
личен доход, додека во член 39 е предвидено дека 
продавачите кои го остваруваат личниот доход по 
пат на бод системот ќе го примаат врз основа на 
остварениот план, коефициентот на обрт на сред-
ствата и залихата на стоката, предвидени во член 
35 од правилникот. 

Понатаму, Судот утврди дека во Табеларниот 
преглед за вреднување на работите и работните за-
дачи, е утврден определен број на бодови по ос-
новите, сложеност, одговорност и услови за работа 
за определување аконтацијата на личниот доход на 
овие работници, како стартна основа. 

5. Согласно член 23 од Уставот на СР Македони-
ја, член 127 став 1 и член 463 од Законот за здру-
жениот труд, работниците во основната организа-
ција се должни со референдум да ги утврдат осно-
вите и мерилата за распределба на средствата за 
лични доходи, со кои треба да се обезбеди распре-

' делбата да се врши според резултатите од трудот и 
личниот придонес на секој работник, односно со-
гласно начелото на распределба според трудот из-
разено во член 22 од Уставот и член 126 став 1 во 
Законот ' за здружениот труд. 

Со оглед на тоа што означените работници вр-
шат посебен вид на работи и работни задачи од 
чие извршување зависи остварувањето на предви-
дениот план, Судот смета дека за овие работници 
може да се предвидат посебни основи и мерила до-
несени со референдум и дека начинот предвиден за 
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определување на нивниот личен доход во оспоре-
ните членови не е во несогласност со уставното на-
чело на распределба според трудот и резултатите 
од трудот. 

Врз о.сноза на изнесеното Судот Одлучи како 
во точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 169/87 
3 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
, д-р Фиданчо Стоеќ, е. р. 

201. 
Уставниот суд на Македонија, ^ р з основа на 

член 20 од Законот за основите на, постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 
февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 72 алинеја * 2 од Статутот 
на Работната организација „Медицински центар Ка-
вадарци" во Кавадарци, донесен со референдум на 
13 март 1987 година. 

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

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 105/87 од 18 ноември 1987 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
актот означен во точката 1 од оваа одлука,' затоа 
што основано се постави прашањето за согласноста 
на оспорениот член со Уставот и со Законот за 
здружениот труд. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 72 
алинеја 2 од Статутот,, покрај другото, е предвиде-
но дека членовите на извршниот одбор ги избира 
работничкиот совет од своите делегати и од редо-
вите на другите работници на работната организа-
ција на својата прва седница на предлог на дирек-
торот, а по консултација на општествено-политички-
те организации во работната организација. 

Според член 117 став. з од Уставот на СР Ма-
кедонија и член 498 став 1 од Законот за здруже-
ниот труд во основната организација може да се 
формира еден или повеќе извршни органи на работ-
ничкиот совет кому му се доверуваат вршење на 
определени извршни функции. Во случај кога ќе се 
формира извршен орган на работничкиот совет, со-
гласно член 337, 498 став 4 и 499 од Законот за 
здружениот труд, со статутот на организацијата се 
утврдува составот, изборот односно именувањето, от-
повикувањето и разрешувањето на членовите на из-
вршниот орган на работничкиот совет, при што тре-
ба да се почитуваат и другите уставни и законски 
одредби. 

Согласно член 121 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија и член 513 од Законот за здружениот 
труд работоводниот орган на основната организа-
ција го води работењето на организацијата на здру-
жениот труд, го организира и усогласува процесот 
на работата во неа и ги извршува одлуките на ра-
ботничкиот совет и на неговиот извршен ' орган и 
врши и други работи утврдени со закон и со, ста-
тут на основната организација. 

Од изнесените уставни и законски одредба про-
излегува дека основната улога и функција на рабо-
товодниот орган во основната организација е да го 
води работењето на организацијата, да го усогласу-
ва процесот на работењето во неа, да ги извршува 
одлуките и да ја предлага деловната политика, а не 
да има иницијативно предлагачка функција во кон-
ституирањето на било кој орган на самоуправувањето 
во основната организација. Ваквата поставеност на 

работоводниот орган при предлагање на кандидати 
би го довело во прашање односот на работоводниот 
орган и самоуправните органи во поглед на одговор-
носта за извршување на доверените задачи. 

Со оглед на тоа што член 72 алинеја 2 во Ста-
тутот на работната организација е утврдено дека 
членовите на извршниот орган на работничкиот со-
вет ги предлага работоводниот орган на организа-
цијата, Судот смета дека оспорената одредба не е 
во согласност со член 121 став 1 од Уставот на СР 
Македонија и е во спротивност со член 513 од За-
конот за здружениот труд. 

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

У. бр. 105/87 
10 февруари 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д р Фиданчо Стоев, е. р. 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

202. 
Врз основа на член 6 и 16 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74), а во врска со 
Т. II. 2. а од Финансискиот план на Фондот за 1988 
година. Управниот одбор на фондот, на седмицата 
одржана на 1 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИ-
ТЕ ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА БЕСПОЗРАТНИТЕ СРЕД-
СТВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА 
ПОТПОМАГАЊЕ ВО ФИНАНСИСКАТА ^ п ч с о д т * . 
ДА ЦМ" ТА НА О Р Г А Н А АЏИИТЕ НА ^ ^ О К Е Ч ТРУ^ 

ОД СТОПАНСКИ НЕПОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ 
ОПШТИНИ 

Член 1 . 
Од бесповратните средства на Републичкиот Фонд 

за кредитирање на побрзиот развиток на стопански 
недоволно развиените краишта (во натамошниот 
текст: Репуб лички фонд) утврдени со Финансискиот 
план на фондот за 1988 година се обезбедуваат: 

Динари 1.610.000.000 за потпомагање во финан-
сиската консолидација на организациите на злРV-
жен труд од стопански недоволно развиените кра-
ишта. 

Член 2 
Корисници на средствата од претходниот член ќе 

бидат организации на здружен труд од агрокомплек-
сот и организациите на здружен ТРУД од ИНЛVСТОИ-
јата кои имаат повисок недостиг на трајни обртни 
средства. 

Член 3 
При распределбата на средствата на непосредни-, 

те корисници посебно ќе се води грижа за потпо-
магање на организациите на здружен труд кои ги 
исполнуваат следните услови: ' 

— да имаат воведено повеќе сменско работење 
и натпросечно користење на капацитетите; 

— да имаат извозно ориентирано производство; 
— делови на организациите на здружен ТРУД 

ка ј кои е завршена постапката за стечај и ликвида-
ција, а тие ќе продолжат со работа како организа-
ции на здружен труд и имаат недостиг на трајни 
обртни средства,-

— организациите на здружен труд што во рам-
ките на мерките за економско Финансиска консоли-
дација се здружени и продолжуваат со работа во 
други организации на здружен труд, а имаат недос-
тиг на трајни обртни средства и 
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— организации на здружен труд од агрокомплек-
сот кои остваруваат развој и придонесуваат во зго-
лемувањето на производството на . храна а имаат 
недостиг на трајни обртни средства. 

Член 4 
Средствата на непосредните корисници ќе ги 

пренесе овластената банка Здружена банка — Скоп-
је врз основа на Одлуката за утврдување на непо-
средни корисници што ќе ја донесе Управниот од-
бор на Фондот. 

Член 5 
Организациите на здружен труд кои ќе корис-

т а т средства според оваа одлука не мож&т да ги 
употребат за напната на достасаните обврски, за 
зголемување на залихи и готови производи и за по-
кривање на загубите и други дефицити. 

Организациите на здружен труд кои ќе користат 
средства од оваа одлука не се ослободуваат од об-
врската за издвојување на сопствени средства за 
обезбедување на потребниот обем и структурата на 
изворите за трајни обртни средства согласно со по-
стојните прописи. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува 

од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на СТМ". 

Бр. 02-158/1 
4 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на фондот, 
Дургут Едиповски, е. р. 

203. 
Врз основа на член 6 и 16 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за кредитирање на побрзиот разви-
ток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СТМ" бр. 48/74) и член 2 али-
неја прва и член з од Одлуката за обемот, намени-
те и начинот на користење на дел од средствата 
на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побр-
зиот развиток на стопански недоволно развиените 
републики и автономни покраини за обезбедување на 
трајни извори на обртни средства на организациите 
г^ здружен труд во 1988 година, а во врска со Т. II. 
1. б) и Т. II. 2. а) од Финансискиот план на Фондот 
за 1983 година, Управниот одбор на Фондот, на сед-
ницата одржана на 1 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ, НАМЕНИТЕ И НА-
ЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВА-
ТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДО 
ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА ОБЕЗБЕДУВА-
ЊЕ НА ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА (ЗДРУЖЕН ТРУД ОД СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

ВО 19.88 ГОДИНА 

Член 1 
Од средствата на Републичкиот фонд за креди-

тирање на побрзиот развиток на стопански недовол-
но развиените краишта (во натамошниот текст: Ре-
публички фонд) се обезбедуваат: 

1. динари 6 500.000.000 — кредити за трајни обрт-
ни средства, и тоа: 

— динари 4.160.000.000 — од средствата што Ре-
публичкиот фонд ги остварува со издвојување од 
приливот на средствата од задолжителниот дел на 
Фондот на Федерацијата и 

— динари 2.340.000.000 — од средствата што Ре-
публичкиот фонд ги остварува од задолжителниот 
заем од стопанството на Републиката, 

Член 2 
Средствата од претходниот член, се одобруваат на 

организациите :на здружен труд диференцирано спо-
ред намените и приоритетите утврдени во член 14 
од Општествениот договор за побрз развој на сто-
пански недоволно развиените краишта за периодот од 
1986 до 1990 година, при што се води сметка за 
условите утврдени со Одлуката за обемот, намените 
и начинот на користење на дел од средствата на 
Фондот на Федерацијата за обезбедување на трајни 
извори на обртни средства на организациите на здру-
жен труд во 1988 година и рамковните проценти по 
општини утврдени во Одлуката за определување на 
рамковни средства по општини од Републичкиот 
фонд што ќе се насочат за кредитирање на стопан-
ството во недоволно развиените краишта во перио-
дот од 1986 до 1990 година. 

Со оваа одлука се обезбедуваат средства и на 
организациите на здружен труд од малото стопан-
ство од производните дејности, особено на тие кои 
обезбедуваат зголемување на бројот на вработените 
и на организациите на здружен труд за професио-
нална рехабилитација и вработување на инвалиди 
во стопански недоволно развиените краишта. 

Член з 
Банките ќе одобруваат кредити од Републичкиот 

фонд за трајни обртни средства, доколку на орга-
низациите на здружен труд едновремено им обез-
бедат кредити од своите долгорочни средства што 
ќе ги следат пласманите од Републичкиот фонд, а 
најмалку во висина од 50% од средствата на Репуб-
личкиот фонд. 

Член 4 
При одобрување на кредити за трајни обртни 

средства ќе се потпомагаат организациите на здру-
жен труд кои ги, исполнуваат следните услови и 
критериуми: 

— организации на здружен труд кои имаат по-
веќе сменско работење и натпросечно користење на 
капацитетите, 

— извозно ориентирани организации на здружен 
труд, 

— организации на здружен труд кои обезбедуваат 
зголемување на производството кое позначајно при-
донесува за обезбедување стоковни фондови за из-
воз и на извозот, како и на производството на храна, 

— организации на здружен труд кои обезбеду-
ваат зголемување на продуктивното вработување, осо-
бено со воведување повеќе смени, скратување на ра-
ботно време и ел., 

— организации на здружен труд кои обезбеду-
ваат зголемување на производството и на реалниот 
доход по вработени по ангажирани средства, 

— организации на здружен труд кои обезбеду-
ваат повисок коефициент на вртење на обртните 
средства, 

—| организации на здружен труд кои оствару-
ваат развојни програми како дисперзирани зафати 
во стопански недоволно развиените краишта, 

— организации на здружен труд кои имаат из-
разит недостиг на трајни обртни средства спореде-
но со степенот на обезбеденост со обртни средства 
во гранката — групацијата. 

Член 5 
Висината на кредитите од средствата на Репуб-

личкиот фонд ќе може да изнесува до 30% од не-
обезбедените обртни средства од трајни и долгороч-
ни извори, односно до 35% кога се работи за трај-
ни извори на обртни средства на организациите на 
здружен труд со верифицирани програми за консо-
лидација на организациите на здружен труд во полјо-
делството и сточарството. 

Член 6 
Кредитите за трајни обртни средства ќе се одоб-

рат на крајните корисници според условите утврдени 
со одлуката за поблиските услови за давање кредити 
и начинот на користење на средствата од Републич-
киот фонд за периодот од 1986 до 1990 година. 
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Член 7 
За да се обезбеди ефективно зголемување на 

трајните обртни средства на организациите на здру-
жен труд, основните банки преку кои се пласираат 
средствата од оваа одлука не ќе можат да ги 
употребат за наплата на' достасаните обврски освен 
за обврските спрема Републичкиот фонд, како и за 
зголемување на залихи на готови производи и стоки. 

Организациите на здружен труд — корисници 
на средствата според оваа одлука не можат да ги 
употребат за покривање на загубите и другите де-
фицити. 

Организациите на здружен труд на кои им се 
обезбедуваат трајни обртни средства од трајни и 
долгорочни извори не се ослободуваат од обврската 
за издвојување на сопствени средства за обезбедува-
ње на потребниот обем и структура на изворите за 
трајни обртни средства согласно со постојните про-
писи. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 02-1б0'1 
4 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на фондот, 
Дургут Едиповски, е. р. 

204. 
Врз основа на член 16 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за кредитирање на побрзиот разви' 
ток на стопански недоволно развиените краишта 
{„Службен весник на СРМ" бр. 48/74) и член 5 став 
2 од Законот за задолжителниот заем за обезбеду-
вање средства на Републичкиот фонд за кредитира-
ње на побрзиот развиток на стопански недоволно 
развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 
година („Службен весник на СРМ" бр. 7/86), Управ-
ниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 
1 април 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ НА СТОПАНСТВОТО НА СР 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Аконтацијата на Задолжителниот заем за обез-

бедување средства на Републичкиот фонд за креди-
тирање н а побрзиот развиток на стопански недовол-
но развиените краишта во периодот) од 1986 до 1990 
година (во натамошниот текст: Републички фонд) 
за 1988 година се утврдува на износ од 14.554,4 мил. 
динари. 

Член 2 
Средствата од претходниот член на оваа одлука 

ќе се обезбедат со уплатување на задолжителен 
заем од страна на организациите на здружен труд 
во Републиката по стапките утврдени со член 4 од 
Законот за задолжителниот заем. 

Издавањето на обврзници за уплатените сред-
ства според оваа одлука како и пресметувањето на 
каматата и рокот за враќање ќе се вршат според 
одредбите на член 6 од Законот за задолжителниот 
заем. 

Член 3 
Средствата што ќе се остварат според оваа од-

лука претставуваат постојни средства на Републич-
киот фонд и ќе се употребат како учество во кре-
дитирањето на инвестиционите зафати во стопан-
ството на недоволно развиените краишта. 

Член 4 
Кредитните- средства од претходниот член ќе им 

се одобруваат на организациите на здружен труд — 
носители на инвестиционите зафати во стопански 

недоволно развиените краишта, според условите ут-
врдени во Одлуката за поблиските услови за давање 
кредити и начинот на користење на средствата од 
Републичкиот фонд што ќе се формираат на кре-
дитна основа во периодот од 1986 до 1990 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а (ќе се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-161/1 
4 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на фондот, 
Дургут Едиповски, е. р. 

205. 
Врз основа на член 11 и 1б| од Законот за Ре-

публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74), Управниот 
одбор на Фондот, на седницата одржана на 1 април 
1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 
РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИ-
ЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНФРА-
СТРУКТУРНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО 

1988 ГОДИНА 

Член 1 
Од средствата на Републичкиот фонд за креди-

тирање на побрзиот развиток на стопански недовол-
но развиените краишта (во натамошниот текст-. Ре-
публички фонд) што се формираат од делот на 
вишоците на приходите на Народната банка на Ма-
кедонија и од пренесените средства, во 1988 година 
ќе се употребат вкупно 2.730.0 мил дин. како уче-
ство во создавањето на стопанската инфраструкту-
ра, како и за адаптација на објекти за изградба на 
нови дисперзирани капацитети, за создавање на ин-
фраструктурни услови во селските населби вон цен-
трите на општините, за помагање на зафати од по-
себен интерес па општините што ќе се определат, со 
оваа одлука, за изградба на ПТТ врски во селските 
населби, за стручно оспособување и преквалифика-
ција на невработените лица, за студии од интерес 
за развдјот на повеќе општини, како и за стимули-
рање на личните доходи на високо стручните кадри 
ЈЗО помалите и помалку развиените општини. 

Овие средства ќе се доделуваат на корисниците 
неповратно. 

Член 2 
За помагање во создаван,ето на стопанската ин-

фраструктура потребна за изградба и работа на 
новите зафати кои РО стопански недоволно развие-
ните краишта ќе ] и подигаат организациите на здру-
жен труд од другите делови на Републиката и на 
производните погони што ќе~ се подигаат вон цен-
трите на општините се определуваат 350,0 мил. ди-
нари. 

Средствата од претходниот став со свои одлуки 
ќе ги одобрува Управниот одбор на Фондот на 
организациите на здружен труд — носители на раз-
војот врз основа на нивни барања. 

Учеството на средствата од Републичкиот фонд 
ќе може да изнесува до 60%. а по исклучок за 
помалку разбиените општини Македонски Брод, Де-
мир Хисар и Крива Паланка до 70% од вкупната 
вредност на инфраструктурните зафати. 

Член з 
Со средствата на Републичкиот фонд во висина 

од 1.600,0 мил. динари ќе се потпомага создава г 

њето на инфраструктурни услови за живот и рабо* 
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та ва работните луѓе во селските населби во сто-
пански недоволно развиените краишта како- што се: 
'изградба на училишен простор за основно образо-
вание, модернизација и реконструкција на локални 
патишта, рударски истраги, реконструкција на елек-
трична мрежа, иаградба на водоводи и за поврзу-
вање со ПТТ врски на селските населби. 

Член 4 
Распределбата на средствата од претходниот член 

по општини се врши диференцирано во зависност 
од достигнатиот степен на стопанскиот развиток и 
бројот на жителите во поодделните општини. 

Со примена на критериумите од претходниот 
став средствата по општините се распределуваат во 
следните износи• 

— во мил. динари 

Вкупно 1.600,0 

Берово 80,0 

Брод Македонски 125,0 

Виница 90,0 

Гостивар 175,0 
1 

Дебар 95,0 

Демир Хисар 135,0 

Кичево 145,0 

Кратово 80,0 

Крива Паланка 85,0 

Крушево 90,0 

Радовиш 80,0 

Ресен 80,0 

Струга 140,0 

Тетово 200,0 

Член 5 
Собранијата на општините со посебни одлуки 

ќе ги утврдат непосредните корисници на средствата 
за нестопанска инфраструктура во согласност со на-
мените утврдени во член з од оваа одлука. 

Средствата од овој член ќе можат да се корис-
тат како учество во висина до 60% од вредноста 
од инфраструктурните зафати. По исклучок, за вло-
жувањата . во општините Македонски Брод, Демир 
Хисар и Крива Паланка и во пограничните населби 
во останатите недоволно развиените општини, учество-
то на средствата од Републичкиот фонд може да из-
несува до 70%). 

Член 6 
За потпомагањето во обезбедувањето со вода во 

општините каде овој проблем е поизразен и е во 
фаза на разрешување се обезбедуваат средства во 
вкупен износ од 500,0 мил. динари, кој се распреде-
лува ПО ОПШТИНИ ВО Следните ИЗНОСИ: 

— во мил. динари 

Вкупно 500,0 

Виница 100,0 

Дебар 100,0 

Кратово 200,0 

Крива Паланка 100,0 

Средствата од претходниот став се одобруваат 
бесповратпо и ќе послужат како учество на Репуб-
личкиот фонд во изградбата на водоводите во овие 
општини. 

Член 7 
За поврзување на определени ридско-планински 

и погранични населби во стопански недоволно раз-
виените краишта со ПТТ врски ќе се употребат 100,0 
мил. динари, како учество на Републичкиот фонд во 
остварувањето на заедничката програма што ќе се 
утврди со. самоуправната спогодба помеѓу РО за 
ПТТ сообраќај — Скопје, Републичкиот фонд, Сто-
панска банка — Здружена банка — Скопје и собрани-
јата на општините каде ќе се остваруваат зафатите 
од Програмата. 

Овие средства ќе можат да се користат како 
учество најмногу во висина до 25% од пресметков-
ната вредност. 

Член 8 
За стручно оспособување или преквалификација 

заради вработување на невработените лица од не-
доволно развиените краишта, се обезбедуваат 50,0 
мил. динари како дополнителни средства за учество 
на организациите на здружен тр^д. 

Поблиските услови за користење на средствата 
од претходниот став ќе се утврдат со договор за 
условите и постапката во користењето на овие сред-
ства што ќе го склучат Републичкиот фонд и Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на вра-
ботувањето преку која се реализира Програмата за 
стручно оспособување и преквалификација. 

Член 9 
За изготвување на студии со конкретни програ-

ми за развој на помалите и помалку развиените 
општини се обезбедуваат 60,0 мил. динари. 

Договорите за употреба на средствата од прет-
ходниот стан се поднесуваат на потврдување пред 
Управниот одбор на Фондот. 

Член 10 
За поттикнување на вработувањето на високо 

стручни и дефицитарни кадри во помалите и по-
малку развиени општини се обезбедуваат 70,0 мил-, 
динари како учество на Републичкиот фонд во сти-
мулирањето на личните доходи на овие кадри. 

Користењето на овие средства ќе се регулира 
со Општествен договор кој за оваа цел ќе се склучи 
во Републиката. 

Член 11 
Користењето на средствата од Републичкиот фонд 

за намените утврдени во чл. 2. з, 6 и 7 од оваа 
одлука ќе се врши преку основните банки на Сто-
панска банка — Здружена банка — Скопје каде се 
остваруваат редовните буџетски средства на општи-
ните. 

Овластената Стопанска банка — Здружена банка 
— Скопје преку која се остваруваат и користат сред-
ствата на Републичкиот фонд ќе ги врши финан-
сиските работи и ќе се грижи за наменската упо-
треба на средствата и за тоа ќе го известува Ре-
публичкиот фонд. 

Ако средствата се користат ненаменски и не се 
обезбедува с р а з м е р н о г учество од другите извори, 
Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ќе го 
извести Републичкиот фонд за преземање на соод-
ветни мерки. . 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

/ 

Бр. 02-156/1 
4 април 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на фондот, 
Дургут Едиповски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — 
НЕГОТИНО 

149. 
. Врз основа на член 18 од Самоуправната спо-

годба за основање на ОСИЗ за здравствена заштита 
— Неготино и член 160 од Статутот на Општинска-
та СИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собра-, 
нието на Заедницата, на седницата одржана на 27 
јануари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

I 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците се утврдува во висина од 7,80% од 
бруто личниот доход во кој се содржани: 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
задолжителни видови на здравствена заштита од 
3,50%; 

— стапката на придонесот за обезбедување на 
правата од здравствена заштита што самостојно ја 
утврдува Заедницата од 4,30%. 

Работниците во органите и организациите од об-
ласта на претшколското и основното образование и 
згрижување и воспитување на децата, како и ор 
ганите на управата, посебните' и правосудните орга-
ни, ќе плаќаат придонес од личен доход по стапка 
од 3,90%. 

II 
За обврзниците на придонесот за здравствена 

заштита од член 24 точка ,3, 5, 7, од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравствената 
заштита за кои е определена основица во нето лич-
ни примања стапката на придонесот за здравствена 
заштита се утврдува во висина од 13,20%; 

— стапката на придонес за обезбедување задол-
жителни видови на здравствена заштита од 5,90%, 

— стапката за обезбедување на правата од здрав-
ствена заштита што самостојно ги утврдува Заед-
ницата од 7, 30'%. 

III 
Стапката Ца придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести се утврдува во висина од 
1л/в од определената основица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став е: 

1: за организации на здружен труд од областа 
на стопанството и основните организации на здру-
жен труд регистрирани како установи кои во но-
менклатурата за распоредување на стопански и дру-
ги организации и државни органи по дејност се 
распоредени по области од 1—11 е остварениот до-
ход намален за пресметаните договорни обврски, 
освен данокот од доход. 

2. за другите самоуправни- организации и заед-
ници, државни органи, општествено политички ор-
ганизации и здруженија и други работни заедници 
што не се организирани како ОЗТ кои во своето 
работење не остваруваат доход, а кои се регистри-
рани во областите 11—14 од номенклатурата за рас-
поредување на стопанските и другите организации 
и државни органи по дејности, бруто личниот доход 
на вработените. 

IV 
Посебните придонеси за користење на здрав-

ствена заштита за оаботници испратени во стран-
ство од страна на ООЗТ (деташирани работници) се 
плаќаат по стапка од 25% од утврдената основица. 

V 
Придонес за здравствената заштита на корисни-

ците на пензија, СИЗ иа пензиско и инвалидско 
осигурување на Македонија плаќа по стапка што 
одговара на нето стапката од бруто стапката, спо-
ред член 1 став 1 на оваа одлука. 

VI 
Организациите на здружен труд за здравствена 

дејност шифра 13 од подрачјето на општина Него-
тино, односно Здравствениот дом „Неготино", се ос-
лободуваат од плаќање на придонес за здравствена 
заштита од .личен доход за 1988 година. 

VII 
ООЗТ „Дуброво", организација на здружен труд 

од областа на земјоделска дејност од општина Не-
готино се ослободува од плаќање на придонес за 
здравствена заштита од доход за 1988 година. 

VIII 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката бр. 0211-43/4 од 19 фев-
руари 1987 година. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното објавување во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1988 година. 

0211 бр. 28-5 
27 јануари 1988 година 

Неготино 
Претседател, 

д р Киро Бајатов, е. р. 

150. 
Врз основа на член 160 од Статутот на ОСИЗ за 

здравствена заштита — Неготино, Собранието на 
Заедницата, на заедничката седница на трите собора 
одржана на 27 јануари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА 
НЕГОТИНО ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за здравствена заштита на земјодел-

ските осигуреници за 1988 година ќе се пресметува 
и исплатува: 

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приход) : 

а) по стапка од 10% од катастарскиот приход, 
од кои: 

— за задолжителни видови здоавствена зашти-
та 6%; 

— за здравствена заштита која самостојно ја ут-
врдува Заедницата 4%. 

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат соп< 
ствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност, 
по 10.000 динари од домаќинство од кои: 

— за задолжителни видови здравствена заштита 
— 7.000 динари; 

— за здравствена заштита што самостојно ја ут-
врдува Заедницата — 3.000 динари. 

Член 2 -
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе сс применува од 1 јануари 1988 го-
дина и ќе се објави во Службен весник на СРМ". 

0211 бр. 28-10 
27 јануари 1988 година 

Неготино 
Претседател, 

д р Киро Бајатов, е. р. 
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151. 
Врз основа на член 160 и 162 од Статутот на 

СИЗ за здравствена заштита — Неготино, Собра-
нието на ОСИЗ за .здравствена заштита — Неготи-
но на седницата одржана на 27 јануари 1988 година, 
Донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА 'ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ 
ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДРЕДЕ-

НИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 У 

Придонесите за здравствена заштита што се пла-
ќаат во постојани месечни износи за 1988 година 
се плаќаат за.-

1. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со полно 
работно време, во износ од 3.500 динари,-

2. учениците зо средните училишта за одделна 
занимања во кои покрај училишна изведуваат и 
практична настава во ОЗТ, училиштето или ка ј при-
ватни работодавци, во износ од 1.700 динари; 

I з. лицата на школување, стручно усовршување 
или постдипломски студии кои - поради тоа го пре 
кинале вработувањето, а за тоа време примаат сти* 
пендија, во износ од 3.500 динари; 

4. лицата кои организацијата пред да ги вра-
боти, ги упати како свои стипендисти на практична 
работа во друга организација заради стручно усовр-
шување и оспособување, во износ од 3.500 динари; 

5. лицата кои учествуваат во младинските работ-
ни акции, а кои според прописите за пензиско и 
инвалидско осигурување се осигурени за сите слу-
чаи на инвалидност, ако работат 6 часа дневно, во 
износ од 1.700 динари,-

6. лицата кои учествуваат во јавни работни ак-
ции организирани од општествено политичките ,заед-
ници, ако работат најмалку 6 часа дневно во износ 
од 1.700 динари; 

7. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособува? 
ње за општонародна одбрана и општествена само-
заштита, припадниците на територијалната одбрана 
и на цивилната заштита за време на обука, оспосо-
бување и вршење на должности,- во износ од 1.700 

хдинари; 
8. за членовите на потесното семејство на југо-

словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита ка ј странски 
носител на осигурувањето се плаќа придонес во по-
стојан износ, од 1.700 динари по член,-

9. на лицата корисници на инвалиднина според 
прописите за пензиско и инвалидско осигурување, 
и тоа само во случај на потреба од лекување во 
врска- со повредата или за заболување што предиз-
викало телесно оштетување на кои им припаѓа пра-
во на инвалиднина, во износ од 1.700 динари; 

10. иселениците — повратници во колку се при-
јавуваат реторте вр СИЗ за вработување, во износ 
од 3.500 динари; 

11. членовите на семејството на осигуреникот кој 
се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, 
ако пред тоа ги исполни потребните услови, во из-
нос од 1.700 динари,-

12. липата привремено невработени додека се 
пријавуваат во надлежната заедница за вработување, 
а примаат материјално обезбедување, во износ од 
3.500 динари,-

. 13. лицата привремено невработени додека се 
пријавуваат во надлежната заедница за вработување, 
во-износ од 1.700 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат придо-

неси за здравствено осигурување и за случај на не-
среќа на работа и заболување од професионална бо-
лест, во износ од 500 динари и тоа за лицата од 
член 16 од Статутот на Заедницата. 

Член з 
Платените придонеси од точка 1 до 7 во член 

1 на оваа одлука, по видови на здравствена заштита 
ќе се распоредуваат во следната структура: 

— за задолжителни видови здравствена заштита 
— 50°/о; 

— за здравствена заштита што~ самостојно ја ут-
врдува Заедницата — 45%; 

— за 1&среќа на работа и професионално забо-
лување — 51°/о. 

Придонесите од точка 8 до 14 од член 1 на оваа 
одлука по БИДОВИ на здравствена заштита ќе се 
распоредуваат: 

— за задолжителни видови здравствена заштита 
— 53°/о; 

— за останатите видови здравствена заштита — 
47%. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени во член 1 и 

2 на оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно 
наназад. 

Доколку придонесите од член 1 и 2 од оваа 
одлука се уплатуваат за временски периоди покуси 
од еден месец пресметувањето и уплатата ^е се 
врши по 1/30 од вкупниот месечен износ за секој 
календарски ден. на користење на здравствена з а -
штита. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката бр. 0211 бр. 43-7 
од 19 февруари 1987 година на оваа заедница. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во 

„Службен весник на СРМ", а ќе се применува од 1 
јануари 1988 година. 

0211 бр 28-1 
27 јануари 1988 година 

Неготино 
Претседател, 

д-р Киро Бајатов, е. р. 

152. 
Врз основа на член 160 и 162 од Статутот на 

ОСИЗ зџ здравствена заштита — Неготино. Собра-
нието на ОСИЗ за здравствена заштита — Неготино, 
на седницата одржана на 27 јануари 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПЛАЌАЊЕ 
И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ 
ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука .се утврдуваат основици за пре-

сметување и плаќање на придонесот за здравствена 
заштита, на лица вработени ка ј приватни работодав-
ци за кои со Закон не се утврдени основици за 
придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донес за здравствена заштита и за остварување на 
одредени права, од здравствената заштита на лица 
вработени ка ј приватни работодавци претставува до-
говорениот чист личен доход меѓу приватниот рабо-
тодавец и работникот кој што договорен чист ли-
чењ доход не може да биде помал' од: 

1. — за некалификувани работници и домашни 
помошнички — 80.000 динари; 

2. — за полуквалификувани работници или за 
работници со основно образование — 100.000 динари,-

3. — за квалификувани работници или за работ-
ници со средна стручна подготовка — 120.000 динари; 

4.-— за висококвалификувани работници или 
за работници со виша стручна подготовка — 130.000 
динари, и • 
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5. — за работници со висока стручна подготовка 
— 140.000 динари. ' 

Доколку во текот на грдината дојде до промена 
на гарантираниот личен Доход, основицата за пре-
сметување на придонес за^ здравствена заштита со-
гласно став 1 од овој член, за точка 1 ќе биде 
загарантираниот личен доход. 

За останатите категории од точките 2, 3, 4 и 
5 утврдените ОСНОРИЦИ ќе се зголемат за 20°/о 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката бр. 0211-43/8 од 
19 февруари 1987 година на оваа заедница. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во 

„Службен весник на СРМ", а ќе се применува од 
1 јануари 19Ѕ8 година. 

0211 бр. 28-6 
27 јануари 1988 година 

Неготино 
Претседател, 

д р Киро Бајатов, е. р. 

ЗАЕДНИНА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — НЕГОТИНО 

153. 
Врз основа на член 13 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници за воспитание и образова-
ние („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) член 55 од 
Законот за општествена заштита на децата („Служ-
бен весник на СРМ" бр/ 6/81) и член 25 оД Статутот 
ца Општинската самоуправна интересна заедница за 
предучилишно и основно воспитание и образование 
и општествена заштита на децата — Неготино, Со- 1 

бранието на Заедницата, на седницата^ одржана на 
26 февруари 1988 година, донесе , ^ 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТ-
НИТЕ ЛУЃЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО КОРИСТ НА 
ОСИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИ-
ТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШ-

ТИТА НА ДЕЦАТА — НЕГОТИНО ЗА 1988 
ГОДИНА 

Член 1 
За извршување на задачите на ОСИЗ за пред-

училишно и основно воспитание и образование и 
општествена заштита на децата — Неготино, за за-
доволување на потребите и интересите од областа 
на предучилишното и основното воспитание и об-
разование и општествена заштита на децата, работ-
ниците и работните луѓе обезбедуваат средства од 
личен доход по стапка на придонеси утврдени со 
оваа одлука^. 

Член 2 
Од 1' јануари 1988 година стапките на придоне-

сите од личен доход ќе изнесуваат: 
А. За дејноста основно воспитание и образование: 
1. придонес од личен доход на работниците од 

стопанските и општествените дејности од 5,40%; 
2. придонес од личен доход за вршење земјо-

делска дејност од 0,20%; 
3. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска и професионална дејност од 
0,20%. 

Б. За дејноста општествена заштита на децата: 
1. придонес од личен доход на работниците од 

стопанските и општествени дејности од 2,00%; 
2. придонес од личен доход за вршење на зем-

јоделска дејност од О,1510/о; 
3. придонес од личен доход од самостојно вр-

шење на стопанска и професионална дејност од 
1,00%>. 

Член 3 
Организациите на здружен труд од областа на 

непосредна детска заштита, основно образование и 
органите на управата, посебните, самостојните и пра-
восудни органи ќе плаќаат придонес од личен до-
ход 2,70'Ј/'о за основно образование и воспитание и 
1,00% за непосредна детска заштита. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 го-
дина. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-

нува да важи одлуката бр. 02-20/1 од 27 февруари 
1987 година. 

Бр. 02-20/1 
1 февруари 1988 година 

Неготино 
Претседател, 

Ристо Јанчев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА. КУЛТУРА — НЕГОТИНО 

154 . 
Врз основа на член, 14 точка 5 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74), член 1 од За-
конот за изменување на Законот за самоуправните 
интересни заедници на културата („Службен весник 
на СРМ" бр. 43/78) и член 23 од Статутот на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за кул-
тура — Неготино, Собранието на Заедницата за 
култура Неготино, на седницата одржана на 1 
март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ НА ОСИЗ ЗА КУЛТУРА — НЕГОТИНО ' 

Член 1 
Се утврдуваат стапките_на придонесите на ОСИЗ 

за култура што ОЗТ ги плаќаат од доход, работните 
луѓе од личен доход од нестопанство и граѓаните 
кои вршат самостојна стопанска и нестопанска деј-
ност и граѓаните кои вршат земјоделска дејност. 

Член 2 
Во 1988 година сс утврдуваат следните стапки 

на придонеси-. 
1. придонес од доход на ОЗТ по стапка од 

0,60%; 
2. придонес од .личен доход од нестопанство-по 

стапка од 0,50%; 
ч 3. придонес од личен доход од вршење на зем-

јоделска дејност, по стапка од 1,00%; 
4. придонес од вршење на самостојна стопан-

ска и нестопанска дејност по стапка од 1,003/о. 

Член 3 
По исклучок од претходниот член ОЗТ од не-

посредна детска заштита, основното образование, 
органите на управата, посебните, самостојните и 
правосудните, органи ќе плаќаат придонес по стап-
к а ОД 0 , 2 5 ° / о . 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 
година и ќе се објави во „Службен гласник на оп-
штина Неготино" и „Службен весник на СРМ". 

Бр 02/22 
март 1988 година 

Неготино 
Претседател, 

Киро Андонов, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — НЕГОТИНО 

155. 
Врз чоснова на член 34 од Законот за физичката 

култура („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 
90 од Статутот на ОСИЗ за физичка култура — 
Неготино, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 23 март 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВА-
ЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ОСИЗ ЗА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА — НЕГОТИНО И ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВА ВО РСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 1988 

ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат средствата, од-

носно стапките на придонес што ги плаќаат основ-
ните организации на здружен труд во областа- на 
стопанството од остварениот доход, работните луѓе 
од личен доход од нестопанството, од земјоделска 
дејност и самостојно вршење на стопанска и несто-
панска дејност, а заради обезбедување на средства 
на ОСИЗ за физичка култура за 1988 година. 

Член 2 
За, остварување на својата програма во 1988 го-

дина, ОСИЗ за .физичка култура — Неготино сред-
ствата ќе ги обезбедува -од следните извори: 

— придонес од остварен доход во Стопанството, 
по стапка од 0,50°/<г; 

— придонес од личен доход од нестопанството, 
по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по станка од 1,00 и 

— придонес од самостојно вршење на стопан-
ска и нестопанска дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Организациите на здружен труд од областа на 

непосредна детска заштита, основното образование, 
органите на управата, посебните, самостојните и пра-
восудните органи ќе плаќаат придонес од личен до-
ход од нестопанство, по стапка од 0,25%. 

Член 4 
ОСИЗ за физичка култура — Неготино, за ос-

тварување на програмата на РСИЗ за физичка кул-
тура од општ интерес за Републиката, здружува 
средства врз основа на посебен договор. 

Член 5 
Се овластува Службата на општественото книго-

водство, средствата договорени за 1988 година за 
РС1ИЗ за Физичка култура да ги издвојува на нивна 
жиро сметка ВРЗ основа на посебно овластување ка-
де ќе биде утврдена динамиката на пренесувањето 
на средствата за 1988 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзин 

ното објавување во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на општината Неготино", а ќ е 
се применува од 1 јануари 1988 година. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-14/87 од 1 март 1987 
година на Собранието на ОСИЗ за физичка култура. 

Бр. 02-17/88 
23 март 1988 година 

Неготино 
Претседател, 

Ристо Бунаров, е. р, 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — НЕГОТИНО 

156. 
Врз основа на член 76 став 2 од Законот за 

вработување („(Службен весник на СРМ" бр. 32/87) 
и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на ОСИЗ за 
вработување — Неготино, Собранието на ОСИЗ за 
вработување — Цеготино/ на седницата одржана на 
26 февруари 1988 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1988 
ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување за 1988 година се 

утврдува по стапка од 1% од бруто личниот доход 
на вработените. 

Член 2 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот за 

вработување се врши на следниот начин: 
1. работниците во организациите и работниците 

вработени кај работодавец, од личниот доход на 
работниците во кој се содржани придонесите и да-
ноците што се плаќаат од личен доход (бруто ли-
чен доход), по стапка од Т°/о; 

2. по исклучок од точка 1 на овој член органи-
зациите на здрз^жен труд од основното образование, 
општествената заштита на децата, културата и физич-
ката култура, како и органите на управата ќе пла-
ќаат придонес за вработување, по 0,50% од бруто 
личниот доход на вработените; 

3. за работодавецот од основицата според која 
се плаќа данок од личен доход, по стапка од 2%; 

4. за работодавецот кој данокот го плаќа во 
годишен паушален износ придонесот за вработува-
ње го утврдува заедницата за вработување во висина 
од 10% од паушалниот износ на данокот. 

Член з' 
Пресметувањето и исплатувањето на придонесот 

за вработување ќе се врши согласно со прописите 
за даноците на граѓаните. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на^ СРМ", а ќе се ,при-
менува од 1 јануари 1988 година. ^ 

Бр. 02-209/4 
26 февруари 1988 година 

Неготино 
За претседател, 

Ј. Намичев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА 'СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
НЕГОТИНО 

157. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78 и 43/78) 
член 106 од Законот за социјална заштита („Служ< 
бен весник на СРМ" бр. 91/86) и член 12 од Стату* 
тот на ОСИЗ за социјална заштита — Неготино> Со-
бранието на Општинската СИЗ за социјална заштита, 
на седницата одржана на 16 февруари 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на основните организации на 
здружен труд, од личен доход од работен однос од 
^стопанските организации, придонес од личен доход 
од земјоделска дејност, придонес од личен доход од 
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самостојно вршење на стопанска дејност (и личен 
дохочд од самостојно вршење на стопанската дејност) 
и личен доход од самостојно вршење на професио-
нална дејност. 

Член 2 
Стапките на придонесите што .ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за социјална заштита — Неготино изнесу-
ваат:' 

• — придонес од доходот на основните организа-
ции на здружен груд, по стапка од 0,60%; 

— придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството, по стапка од 0,б03/о,-

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,60°/о; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност и од личен доход од 
самостојно вршење на професионална дејност, по 
стапка од 0,Ѕ0%. 

Член з 
Организациите на здружен труд од областа на 

непосредната детска заштита, основното образова-
ние, органите на управата посебните, самостојните и 
правосудните органи ќе плаќаат придонес од личен 
доход, по стапка од 0,30%. 

, Член 4 
Обврзниците на придонесот од доходот за со-

цијална заштита се основните организации на здру-
жен труд и другите корисници на општествени сред-
ства споредени со одлуката за утврдување на стап-
ките на нес шпанските дејности („Службен лист на 
СФРЈ*' бр. 14/77) во областа на дејностите од 0|1 
ДО 11. 

Основиците за пресметување на придонесот од 
доходот на организациите на здружен труд од став 
1 на овој член претставува остварениот доход. 

Член 5 
~ Во поглед на пресметувањето, уплатувањето и 

присилната наплата на придонесите за социјална 
заштита од доходот на ОЗТ се применуваат соод-
ветните одредби на Законот за доход на ОЗТ („Служ 
бен весник на СРМ'к бр. 47/73, 11/74, 15/76, 25,/76, 
33/76 и 44/76). 

Член 6 
Стапката на придонес од личен доход од земјо-

делска дејност е пропорционална, разрезот ќе го 
врши Управата за приходи — Неготино. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-5/8 од 1987 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден рд 

^ денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
а ќ е се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 02-5/2 
16 февруари 1988 година 

Неготино Претседател, 
Виолета Николова, е. р 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
СТРУМИЦА 

158. 
Врз основа на член 106 од Законот за социјална 

заштита („Службен бесник на СРМ" бр. 9/86) и 
член 22 став 8 од Статутот на ОСИЗ за социјална 
заштита — Струмица, Собранието на ОСИЗ за соци-
јална заштита — Струмица на 16 март 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО ОПШТИНАТА 
СТРУМИЦА ЗА 1988 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од доходот на организациите' на здружен 
труд, личниот доход од работен однос од нестопан-

ство, земјоделска дејност и самостојно вршење на 
стопанска и нестопанска дејност, по кои ќе се обез-
бедуваат средства на ОСИЗ за социјална заштита 
Струмица, за 1968 година. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за социјална заштита — Струмица за 1988 го-
дина изнесуваат: 

— придонес од доходот на организациите на 
здружен труд, 0,50%; 

— п р и д о н е с од личен доход од работен однос 
од ^стопанство, 0,20°/о; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј 
ност, 1,50%; 

— придонес од личен доход од самостојно врше-
ња на стопанска и нестопанска дејност, о,34'°/о. 

Член з 
Организациите на здружен труд од основното 

и средното насочено образование и социјалната за 
штита, 1ќе плаќаат придонес од личен доход од ра-
ботен однос во висина од 50% од утврдената стап-
ка 90 член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 
0,10%. 

Организациите чзд општествената заштита на де-
цата ќ е плаќаат придонес од личен доход од рабо-
тен однос во висина од 70% од утврдената стапка 
по член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,14*7». 

Член 4 
Обврзници на придонесот на социјална заштита 

од доходот се основните организации на здружен 
труд и другите корисници на општествени средства, 
распоредени со Одлуката за утврдување на стопан 
ските и ^стопанските дејности („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 14ј/77) во областа на дејноста од 01 до 11. 

Основица за пресметување на придонесот ор, 
доходот на организациите на здружен труд од став 
1 на овој член претставува остварениот доход. 

Член 5 
Обврзници на придонесот за социјална заштита -

од личен доход од работен однос се 'работниците 
што остваруваат личен доход од работен однос. 

Член 6 
(Обврзници на придонесот за социјална заштита 

од личен доход се и работните луѓе што самостојно 
вршат земјоделска, стопанска и нестопанска дејност. 
Утврдување на наплатата на придонесот за социјал-
на заштита го врши Одделението ^ за општествени 
приходи на општината во роковите и на начин про-
пишан со Законот за даноците на граѓаните. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката број 08-18/1 од 13 март 1987 
година. 

Член 8 
Оваа одлука ' влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќ е се применува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 08-26/1 
18 март 1988 година 

Струмица 
Претседател, 

Борка Тасева, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е 
заведен спор за утврдување сопственост на недви-
жен имот по тужбата на тужителот Мухарем Азизи 

I 
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од Скопје против тужениот Омеровиќ Муарем »од 
Скопје сега, со непозната адреса на живеење. 

Како привремен застапник на тужениот се наз-
начува ад^. Владимир Манолев од Скопје, кој ќе 
го застапува тужениот во постапката се додека тој 
или негов полномошник не се појават пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, V. П. 
бр. 5665/98. (67) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за отказ на дого-
вор за користење на стан од тужителот Здружена 
СИЗ на 7 становање на град Скопје, против тужената 
Јулишка Дракулиќ од Скопје, ул. „Студеничанска" 
бр. 19/1, стан 3, а сега со непозната адреса на ж и -
веење во странство.' 

Се повикува тужената Јулишка Дракулиќ од 
Скопје да сс јави во овој суд во рок од 30 дена 
по објавувањето на овој оглас или во истиот рок 
да ја достави својата сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужената не се јави во рок од 30 де-
на, на истата ќе и биде одреден привремен стара-
тел КОЈ ќе ги застапува нејзините интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI. 
П. бр. 438/88. (65) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Петар Славковиќ од Ку-
чевиште, против тужената Љубица Славковић од 
Скопје, сега со непозната адреса на живеење. Вред-
ност на спорот 20.000 динари. 

Се повикува тужената Љубица Славковиќ да се 
јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот 
во овој суд, или во истиот рок да ја достави својата 
точна сегашна адреса на, живеење. Доколку туже-
ната не се Јави во рок од 30 дена, ќе биде. заста-
пувана од привремен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје II — .Скопје, VI. 
П. бр. 756/88. <66)-

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителот Сулијман Куришовски од 
е. Морани, против Назире Ќуришовска, родена Ос-
мановиќ, сега со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Назире Куришовска, ро-
дена Османовиќ, да се јави во овој суд во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас или во исти-
от рок да Ја достави својата сегашна адреса на 
живеење. Доколку не се јави во горе одредениот 
рок, на тужената ќе и биде поставен привремен ста-
рател заради застапување на нејзините интереси 
пред судот. * 

Од Општинскиот суд Скопје II — ЉопЈе, IV. 
П. бр. 755/87. (68) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува ли : 
цето Азизи Белгиме од е Чегране — Гостиварско, 
да се јави во ОВОЈ суд вд рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ". 

Истовремено судот ги повикува сите лица кои 
знаат за нејзиниот живот да му соопштат на овој 
суд. По истекот на рокот од 15 дена, доколку ли-
цето не се Јави на огласот, судот ќе утврди дека 
истото е умрено. 

Од Општинскиот СУД во Гостивар, Р. бр. 20/88. 
(55) 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лице-
то Селиу Ќезим о д . е. Форино, Гостиварско, да се 
јави во ОВОЈ суд во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ". Истовремено судот ги повикува сиге Дица 
кои знаат за неговиот живот да му соопштат на 

овој суд. По. истекот на рокот од 15 дена доколку 
лицето не се јави на огласот судот ќе утврди дека 
истото е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 318/88. 
(56) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 

Пред Општинскиот суд во Кавадарци, под П. бр 
762/87, се води спор за развод на брак по тужбата 
на гужителката Илинка Крстева од Кавадарци, про-
тив тужениот Јован Петров од Кавадарци, ул. „Вла-
димир Назор" бр. 17. Вредност на спорот 4.000 ди-
нари. Бидејќи адресата и местржителството на туже-
ниот се непознати во странство, се 'Повикува преку 
„Службен весник на СРМ" да се јави или да одреди 
свој застапник. Во спротивно, судот по службена 
должност ќе го одреди зџ привремен застапник ад-
вокатот Томе Спанџов од Кавадарци, ул. „Пано Му-
даров" бб. 

Од Општинскиот СУД бо Кавадарци, П. бр. 762/87. 
(64) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

Пред Општинскиот суд во Прилеп заведена е 
вонпарнична постапка за докажување на смрт со-
гласно член 89 од ЗБ'П, по предлог на предлагачот 
И с м а и л о в а Афија од е. Борино, против противни 
кот Ораноски Адем, порано од е. Дебреште, заве-
ден под Р. бр. 20/88. 

Се повикува лицето Ораноски Адем, да се јави ве 
овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огла 
сот во „Службен весник на СРМ", или за него да 
се јават други лица кои ќе кажат за неговиот жи-
вот, или лица кои лично го познавале^ за да дадат 
поподробни податоци за ч^асот, денот, месецот и го-
дината на смртта на Ораноски Адем од е. Дебреш-
те. Во спротивно; по истекот на рокот на спрове-
дената постапка, судот ќе донесе решение со кое 
ќе се утврди и укаже неговата смрт. 

Од Општинскиот суд во Прилеп. Р. бр. 2(У88 (61) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 

Пред Општинскиот .суд во Свети Николе се во-
ди парница за зголемување на издршка по тужбата 
на малолетниот тужител Александар Спирковски од 
Свети Николе, застапуван од зак. застапничка Ја-
года Спирковска, против тужениот Спирковски Гој-
ко од е. Горно Лисиче, Скопје, сега со непознато 
место на живеење во Австралија 

Се повикува тужениот Спирковски Гојко да сс 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или да одреди свој полномошник. До-
колку во овој рок не постапи на овој начин, во 
постапката ќе го застапува дипл правник . Киро 
Макаровски ^ од Свети Николе, се додека тужениот 
или негов полномошник не се појават пред су^от. 

Од Општинскиот суд во Свети Николе, П. бр 
290/87. (58) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

- Пред овој суд се води спор за сопственост и 
владение на подвижни ствари по тужбата на тужи-
телката Османи Зухра од Дебар, против тужениот 
Османи Медаим од е. М. Речица, со непозната адре-
са во Швајцарија. 

Бидејќи тужениот Османи Медаим хе наоѓа во 
Швајцарија со непозната адреса, се повикува преку 
„С!лужоен весник на СРМ" да се јави пред судот 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, 
или во истиот рок да определи свој полномошник 
кој ќе го застапува по предметниот спор: Во спро 
тивно/ судот преку Центарот за социјални работи 
ќе му одреди привремен старател КОЈ ќе го заста-
пува до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 127/88 
(57) 
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Пред Општинскиот суд во Тетово се води по-
стапка за законска издршка по тужбата на мало-
летниот тужител Мишевски Горѓи од Тетово, заста-
пуван од законскиот застапник Неделковиќ Виолета 
против тужениот Митевски Павле од Пиран, сега 
со непозната адреса. 

Бидејќи тужениот Митевски Павле сега е со 
непозната адреса на живеење, се повикува истиот 
д а , се јави во судот, да достави адреса или да 
овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа 
постапка. Во спротивно судот по истекот на рокот 
од 30 дена, преку Центарот за социјални работи — 
Тетово ќе му постави привремен застапник кој ќе 
го застапува во постапката до нејзиното окончување. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 120/88. 
(59) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на тужителот Јефтимовски 
Делчо од Тетово, ул. „Симо Тодоровски — Таска" 
бр. 7-а. против тужените Јефтимовеки Тасев Дими-
трија од Тетово, ул. „Симо Тодоровски — Таска" бр. 
7, и Трајковиќ Стефан од Тетово, сега со непозната 
адреса во СР Србија. Вредност на спорот 450.000 
динари. 

Се повикува тужениот Трајковиќ Јован Стефан 
од Тетово, сега со непозната адреса во СР Србија, 
да се јави пред овој суд да ја достави својата адре' 
са или постави полномошник во рок од 30 дена. Во 
спротивно по истекот на овој рок, судот на истиот 
ќе му постави привремен старател кој ќе се .грижи 
за неговите права и ^интереси во постапката. ^ 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 490/88. 
(60) 

Пред овој суд се води спор за издршка по 
тужбата на тужителката Спировска Габриела од Бел-
град, против тужениот Спировски Јованчо од е. 
Доброште, сега со непозната адреса -во странство. 
Вредност на спорот 150.000 динари. 

^ Бидејќи тужениот е со непозната адреса се по-
в и к ) ^ во рок од 30 дена да се јави во судот џо 

^ предметот П. бр. 249}/88 или да одреди свој полно-
мошник. Во спротивно судот ќ е му постави привре-
мен старател кој ќе се грижи за неговите права и 
интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 249/88. 
, (62) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води соп-
ственички спор по тужбата на Аница Јованоска од 
Тетово, против тужениот Трпко Ристоски од е. Д. 
Лешница, сега во Австралија, и други. 

Се повикува тужениот Трпко Гого Ристоски од 
е. Долна Лешница сега во Австралија со непозната 
адреса, да се Јави во Општинскиот суд — Тетово 
во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или 
во истиот рок да одреди свој полномошник. Во спро-
тивно, преку Центарот за социјална работа во Тето-
во ќе му биде поставен привремен застапник кој 
ќе го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 482/88. 
(63) 

Загубени печати 

Загубениот тркалезен печат под нкзив: „Градско 
спортско друштво „Гостивар" — Гостивар", на три 
јазика: македонски, албански и турски се огласува 
за неважен. (2011) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Радио-
аматерски клуб „Млад техничар" — Скопје" се огла-
сува за неважен. (2141) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Тековна сметка бр. 807101550038590, издадена од 
Југобанка — Основна банка — Скопје на име Мил-
ка Мирковска, Скопје. (1985) 

Работна книшка на име Џезаке Камбери, Кума-
ново.' (1991) 

Работна книшка на име Киро Панев, Штип. (2002) 
Работна книшка на име Киро Иванов, Делчево. 
Работна книшка на име Спаиче Дејанов, Кочани. 
Работна книшка на име Добре Тасевски, Кума-

ново. ' (2020) 
Работна книшка на име. Ванчоски Велко, е. Слан-

ско, Македонски Брод. (2021) 
Работна книшка на име Љубе Кузмановски, Ти-

тов Велес. (2024) 
Работна книшка на име Ќемал Јусуфи, Тетово. 
Воена книшка на име Зудија Шаќири, е. Жиров-

ница,* Гостивар. (2037) 
Работна книшка на име Љупчо Венков, Кочани. 
Работна книшка на име Весна Митевска, Ку-

маново. (2056) 
Работна книшка на име Мане Николовски, Кри-

ва Паланка. (2057) 
Работна книшка на име Стојанче Алексовски, 

Крива Паланка. (2050) 
Работна книшка на име Гоце Јовановски, Крива 

Паланка. к (2060) 
Воена книшка-на име Јовица Пановски, ул. „Пан-

че Хаџи Панзов" бр. 24, Титов Велес. (2063) 
Работна книшка на име Нафи Беадини, Тетово. 
Пасош на име Елбасан Ислами, е. Чегране, Го-

стивар. (2071) 
Работна книшка на име Јакуп Рафет, Скопје. 
Работна книшка на име Зоран Ангеловски, Кри-

ва Паланка. (2087) 
Работна книшка на име Здравко Маневски, Ти-

тов Велес. ч (2095) 
Воена книшка на име Кирче Димитриев, ул. 

„Миро Барога" бр. 222, Кратово. (2114) 
Воена книшка на име Шаип Рамадани, ул. „Б. 

Тоска" бр. 213, Тетово. (2122) 
Воена книшка на име Екрем Касами, е. Ларце, 

Тетово. (2125) 
Воена книшка на име Осман Азизи, е. Камењане, 

Тетово. ^ (2127) 
Работна книшка, на име Бранко Митров, Кочани. 
Работна книшка на име Стефан Томчев, Радо-

виш. (2137) 
Работна книшка на име Џеладин Рамадани, Го-

стивар. ' (2156) 
Воена книшка на име Осман Османи, е. Сено-

кос, Гостивар. (2157) 
Работна книшка на име Фердозе Селмани, Го-

стивар. (215Ѕ) 
Каса прими бр. 534 од 16. XII. 1987 година за 

уплатено возило Ј-110/58, издадена од „3астава сер-
вис" — Скопје на име Мунир Заити, е. Пршовце, 
Тетово. (2168) 

Поседовен лист од куќа, издаден од СО Ц е н -
тар" — Скопје на име Хасани Мусли, ул. „213" 
бр. 18, Скопје. (2169) 

Работна книшка на име Зоран Тодоровски, Кри-
ка Паланка. (2174) 

Работна книшка на име Таратакова Марина, 
ул. „Илија Климкаров" бр. 2, Титов Велес. (2179) 

Работна книшка на име Рашо Пљакиќ, е. Црк-
вино, Титов Велес. (2182) 

Работна книшка на име Коле Зиков, Штип. (2186) 
Свидетелство на име ѓорѓиевски Стефан, е. Че-

лашсшо, Титов Велес. » (207) 
Свидетелство на име Кариман Муаремов, Титов 

Велес: (208) 
Ученичка книшка за IV одделение на име Менче 

Стефанова, Неготино. (210) 
Одобрение за вршење на јавен превоз бр. 04-

256/1 на име Никола Јованов; Неготино . (211) 
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СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ НОВА ЗБИРКА 

З А К О Н 

ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

(Пречистен текст) 

— Второ издание — 

Ова ново издание на збирката го содржи пречи-
стениот текст на Законот за здружениот труд, пред-
говор, предметен регистар и преглед на укинати и 
заменети членови т. е. ставови од Законот за допол-
нение на Законот за здружениот труд, а посебно 
се назначени со црни букви новите изменувања и 
дополнувања на Законот за здружениот труд, со 
што ќе се олесни користењето на истата. 

Цена на збирката е 6.500 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на Служ-

бен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вр-
шат на жиро сметка 40100-603-12498. Порачка може 
да се направи и на повеќе примероци. 

Врз основа на член 27 од Законот за судовите 
за прекршоци („Службен весник на СРМ" бр. 6/85), 
Комисијата за избори и именувања на Собранието 
на општината Гостивар 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на еден судија во Општинскиот 

суд за прекршоци 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите од член 25 од Законот за судовите за пре-
кршоци, пријавите со потребните документи да ги 
поднесат до Собранието на општината Гостивар — 
Комисија за избори и именувања, во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето во весникот „Нова Маке-
донија". 

СОДРЖИНА 
Страна 

191. Одлука за пренесување на трајно корис-
тење средства за економско-финансиската 

' консолидација на организациите на здру-
жен труд од областа на стопанството — 257 

192. Одлука за пропишување мерка ' на непо-
средна контрола на цените — определува-
ње највисоко ниво на цените — надоме-
стокот на радио и ТВ услугите — — 257 

193. Наредба за утврдување на основата за 
определување на боречкиот додаток на 
учесниците во Народноослободителното 
движење од Егејскиот дел на Македони-
ја во 1988 година — — — — — — 257 

194. Решение за именување главен републички 
.инспектор на Републичкиот инспекторат 
за градежништво и урбанизам — — — 258 

195. Решение за разрешување од должноста ре-
публички советник во Извршниот совет 

' на Собранието на СР Македонија — — 258 
196. Решение за разрешување од должноста 

самостоен советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија — — 258 

197. Правилник за заштита при работа во шу-
марството — — — — — — — — 258 

198. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 79/87 од 3 февруари 1988 година 263 

199. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 87/87 од 3 февруари 1988 година 264 

200. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 169/87 од 3 февруари 1988 година 264 

201. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. \05/87 од 10 февруари 1988 година 265 

Републички фонд за кредитирање на побр-
зиот развиток на стопански недоволно 

развиените краишта 

202. одлука за утврдување на условите и кри-
териумите за насочување на бесповратни-
те средства на Републичкиот фонд . на-
менети за потпомагање во финансиската 
консолидација на организациите на здру-
жен труд од стопански недоволно развие-
ните општини — — — — — — — 265 

203. Одлука за утврдување на обемот, наме-
ните и начинот на користење на дел од 
средствата на Републичкиот фонд за кре-
дитирање на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта за 
обезбедување на трајни извори на обртни 
средства на организациите на здружен 
труд од стопански недоволно развиените 
краишта во 1988 година — — — — —• 266 

204. Одлука за утврдување на аконтацијата за 
задолжителниот заем нд стопанството на 
СР Македонија, за 1938 година — — — 267 

205. Одлука за користење на средствата на Ре-
публичкиот фонд за кредитирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно 
развиените краишта во создавањето на 
инфраструктурни и други услови за раз-
вој во 1988 година — — — — — — 267 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

НЕГОТИНО 
149. Одлука за утврдување на висината на стап-

ката на придонесот за здравствена заш-
тита на работниците за 1988 година — 269 

150. Одлука за утврдување на висината на при-
донесот за здравствена заштита на земјо-
делците на подрачјето на општината Не-
готино за 19Ѕ8 година — — — — — 269 

151. Одлука за утврдување висината на придо-
несите за здравствена заштита што се пла-
ќаат во постојани месечни износи за од-
редени категории осигуреници — — — 270 

152. Одлука за утврдување на основици за пла-
ќање и пресметување на придонеси за 
здравствена заштита на лица вработени кај 
приватни работодавци — — — — — 2,70 

153. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите од личниот доход на 
работните луѓе што се плаќаат во корист 
на ОСИЗ за предучилишно и основно вос-
питание и образование и општествена за-
штита на децата — Неготино за 1988 го-
дина — — '— — — — — — — 2 7 1 

154. Одлука за утврдување на стапките на при-
донесите на ОСИЗ за култура — Неготино 271 

155. Одлука за утврдување на пресметковната 
стапка за здружување на средства за ос-
тварување на Програмата на ОСИЗ за фи-
зичка култура — Неготино и здружување 
на средства ,во РСИЗ за физичка култура 
за , 1988 година — — — — — — — 272 

156. Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за вработување -за 1988 
година — — — — — — — — — 272 

157. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите на ОСИЗ за социјална заштита 
— Неготино — — — — — — — — 272 

СТРУМИЦА 

158. Одлука за утврдување стапките на при-
донесите за социјална заштита во општи-
ната Струмица за 1988 година — — — 273 
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