
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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151. 
Врз основа на член 376, став, 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 9 февруари 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор се ослободува осуденото лице: 
1. Сали Ахмед Назми од Скопје. 

И 
Извршувањето на изречената казна затвор им се 

услови за 1 година на осудените лица: 
1. Асанова. Шериф Затија од Штип, во траење 

од 2 месеца. 
2. Емини Рецеп Халил од с. Нистрово, во тра-

ење од 2 месеци. 
III 

Извршувањето на изречената парична казна му 
се услови за 1 година на осуденото лице: 

1. Ефремов Стојан Стефан од с. Кучичино, во 
износ од 30.ООО1 динари. 

IV 
Делумно се ослободува од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осуденото лице: 
1. Салиоски Асан Нешад од Прилеп, во тра-

ење од б месеци. 
V -

Осудата му се брише на осуденото лице: 
1. Аврамовски Илија Јован од Скопје. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-104 
9 февруари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

152. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, на 
седницата одржана на 9 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Од натамошно извршување на изречената казна 

затвор се ослободува осуденото лице: 
1. Костов Јордан Методи од Виница. 

И 
Од натамошно извршување на изречената мерка 

за безбедност се ослободува осуденото лице: 
1. Младеновиќ Александар Радомир од с. Бог-

данци. 

III 
Извршувањето на изречената казна затвор и се 

услови за 3 години на осудената: 
1. Савевска Љубослав Ѓурѓица од Скопје, во тра-

ење од 1 година. 
IV 

Извршувањето на изречената казна затвор му се 
услови за 2 години на осуденото лице: 

1. Спасовски Сенто Раде од Скопје, во траење 
од 3 месеци. 

V 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршу-

вање на изречената казна затвор осудените лица: 
1. Георгиевски Никола Милан од Прилеп, во тра-

ење од 9 месеци. 
2. Исмамловски Ахмет Ривдан од с. Алдинци, во 

траење од 1 година. 
VI 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 08-178 
9 март 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

153. 
Врз основа на член 55 од Деловникот на Прет-

седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија и точка 6 од Општествениот договор за заед-
ничките основи и мерила за стекнување и распре-
делба на средствата за личните доходи и на другите 
примања и надоместоци на носителите на правосуд-
ните функции, на именуваните функционери и рако-
водните работници во републичките органи и во оп-
штествено-политичките организации во Републиката 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/86), Претседател-
ството на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата одржана на 9 март 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И 
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХО-
ДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ НА 
ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ И РАКОВОДНИ 
РАБОТНИЦИ ВО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со оваа одлука, во согласност со заедничките 
основи и мерила утврдени со Општествениот дого-
вор за заедничките основи и мерила за стекнување и 
распределба на средствата за личните доходи и на 
другите примања и надоместоци на носителите на 
правосудните функции, на именуваните функционери 
и раководни работници во републичките органи и во 
општествено-политичките организации во Република-
та (во натамошниот текст: Општествениот договор), 
се уредуваат основите и мерилата за стекнување и 
распределба на средствата за лични доходи и дру-
гите примања и надоместоци на секретарот на Сове-
тот на Републиката, на именуваните функционери со 
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статус на републички советници: советниците на 
Претседателството на СРМ, шефот на Кабинетот на 
претседателот на Претседателството, лом. секретарот4 

на Претседателството и на раководните работници; 
секретарот на Републичкиот совет за заштита на по-
редокот утврден со Уставот и секретарот на Репуб-
личкиот општествен совет за односи со странство, со-
ветниците во Службата на Претседателството и се-
кретарите на работните тела на Претседателството 
(во натамошниот текст: именувани функционери и 
раководни работници во Претседателството на СРМ). 

II. ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ И РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧЕН ДОХОД 

2. Средствата за лични доходи на именуваните' 
функционери и раководни работници во Претседа-
телството се обезбедуваат со Републичкиот буџет, а 
врз основа на основите и мерилата утврдени со оваа 
одлука и во согласност со заедничките основи и ме-
рила утврдени со Општествениот договор. 

3. Вкупниот износ на средствата за лични дохо-
ди на именуваните функционери и раководни работ-
ници во Претседателството се обезбедува во завис-
ност од: 

— оценката за вредноста на работите и зада-
чите што се обавуваат од именуваните функционери 
и раководни работници; 

— оценката за вкупниот придонес што имен,ува-
ниот функционер односно раководен работник во 
Претседателството, со својот тековен и минат труд, 
го дава за остварувањето на функциите на Претседа-
телството; 

— програмата за работа на Претседателството, 
неговите работни тела и соодветните републички со-
вети. 

4. Вредноста на работите и задачите што ги оба-
вуваат именуваните функционери и раководни ра-
ботници се утврдува во зависност од: 

— значењето на работите и задачите; 
— сложеноста и обемот на работите и зада-

чите и 
— одговорност за вршење на работите и зада-

чите. 
Вредноста на работите и задачите што се обаву-

ваат од именуваните функционери и раководни ра-
ботници се изразува во бодови. 

5. При оценувањето на значењето на работите и 
задачите се земаат предвид: 

— карактерот и значењето на работите и зада-
чите во зависност од тоа дали тие предимно се од-
несуваат на прашања од областа на изградбата и 
развојот на општествено-економскиот и политичкиот 
систем и на конципирањето и утврдувањето на поли-
тиката во одделни области, или се однесуваат на 
спроведувањето на утврдената политика и извршува-
њето на прописите, заклучоците, одлуките и дру-
гите акти или на други извршни и стручни работи; 

— стручната оспособеност и искуство за вршење 
на работите и задачите. 

6. При оценувањето на сложеноста и обемот на 
работите и задачите се земаат предвид: 

— видот на работите и задачите; и 
— обемот и интензитетот на работите и зада-

чите. 
7. При оценувањето на одговорноста за врше 

ње на работите и задачите се земаат предвид: 
— степенот и карактерот на одговорноста за вр-

шење на работите и задачите: 
— самостојноста во вршењето на работите и за-

дачите; 
— одговорноста за организација и координаци-

ја на работите и задачите. 
8. Вредноста на бодот ја утврдува Комисијата 

за следење н'а остварувањето на Општествениот до-
говор, на начин и во постапка утврдени со тој до-
говор. 

III. ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 
ШТО ГИ ОБАВУВААТ ИМЕНУВАНИТЕ ФУНКЦИО-

НЕРИ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 

9. Значењето, сложеноста и обемот на работите 
и задачите што ги обавуваат именуваните функцио-
нери и раководни работници во Претседателството 
на СРМ и одговорноста за нивното извршување про-
излегуваат од нивното ангажирање за потребите на 
Претседателството во остварувањето на неговите ус-
тавни права и должности од Деловникот, Одлуката 
за организацијата и делокругот на Службата на Прет-
седателството на СРМ и другите акти на Претседа-
телството. 

10. Работите и задачите што се обавуваат од 
именуваните функционери и раководни работници 
во Претседателството имаат посебно значење, би-
дејќи предимно се однесуваат на стручно ангажира-
ње за потребите на Претседателството за негово 
учество во утврдување на политиката во одделни 
области и се бара големо искуство и стручни позна-
вања 'и способности за нивно вршење. 

Бројот на бодовите по овој основ може да изне-
сува до ЗО0/о од вкупниот број на бодови. 

11. Работите и задачите што се обавуваат од 
именуваните функционери и раководните работници 
во Претседателството по својот вид и карактер се 
сложени и обемни. 

Бројот на бодовите по овој основ може да из-
несува до 40% од вкупниот број на бодови. 

12. Во извршувањето на работите и задачите се 
бара висок степен на одговорност како поединечна 
така и на Службата во целина. 

Бројот на бодовите по овој основ може да изне-
сува до 30% од вкупниот број на бодовите. 

13. Во извршувањето на работите и задачите за 
потребите на Претседателството, именуваните функ-
ционери и раководните работници во Претседател-
ството ги обавуваат следните работи и задачи: 

1) Секретарот на Советот на Републиката се 
грижи за обезбедување на материјалните потреби 
за работа на Советот и за вршење на функцијата 
на неговите членови, врши работи во врска со под-
готвувањето на седниците на Советот според упат-
ствата на претседателот на Претседателството на 
СРМ и е наредбодател за користење на средствата 
за работа на Советот 

За секретар на Советот на Републиката се утвр-
дуваат ВКУПНО ДО 3.400 бода, ОД КОИ: 

— за значењето на работите и задачите, 300/о 
од вкупниот број на бодови; 

— за сложеност и обем на работите и задачите, 
40% од вкупниот број на бодови, 

— за одговорност за вршење на работите и за-
дачите, 30% од вкупниот број на бодови. 

2) Советниците на Претседателството, кои имаат 
статус на републички советници (за општествено-по-
литички систем и меѓународни односи, општествено-
економски развој, за општествено-политичките од-
носи во општествени дејности и за општонародна од-
брана и општествена самозаштита) вршат: стручно-
аналитички, нормативно-правни, информативно-доку-
ментациони работи и задачи и тоа: непосредно се 
грижат за подготвување и остварување на програма-
та за работа на Претседателството на СРМ од об-
ласта на општествено-политичкиот систем и меѓуна-
родните односи, економскиот систем и развој на оп-
штествените дејности, општонародната одбрана и 
општествената самозаштита и од другите области 
на општествениот живот; ги следат, проучуваат и 
даваат стручни мислења на Претседателството по 
прашања значајни за остварувањето на функцијата 
на Претседателството во овие области; обезбедуваат 
материјали, подготвуваат информации и покренуваат 
иницијативи за разгледувањето на одредени пра-
шања од областа на општествено-политичкиот сис-
тем и меѓународните односи, од општествено-мате-
ријалниот развој и економската политика, од об-
ласта на општествените дејности и од општонарод-
ната одбрана и општествената самозаштита и дру-
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гите области на општествениот живот, ги подготву-
ваат нацртите на актите односно стручно ги форму-
лираат одлуките, предлозите, ставовите и мислења-
та на Претседателството од овие области и вршат 
и други стручни работи што ќе им ги довери Прет-
седателството или секретарот на Претседателството. 
Во остварувањето на задачите непосредно соработу-
ваат со надлежните органи и организации. 

За советник на Претседателството се утврдуваат 
вкупно до 3.300 бода, од КОИ: 

— за значењето на работите и задачите, 30% 
од вкупниот број на бодови,-

— за сложеност и обем на раСотите и задачите. 
40% од вкупниот број на бодови,-

— за одговорност за вршење на работите и за-
дачите, ЗО0/о од вкупниот број на бодови. 

3) Шефот на Кабинетот на претседателот на 
Претседателството, кој има статус на републички 
советник, врши стручно-ан^литички, информативно-
документациони и други работи што ќе му ги до-
вери претседателот на Претседателетвото и му по-
мага во работата во врска со остварувањето на не-
говата функција. 

За шеф на Кабинетот на претседателот на Прет-
седателството се утврдуваат вкупно до 3.300 бода, 
ОД КОИ: 

— за значењето на работите и задачите, 30% 
од вкупниот број на бодови,-

— за сложеност и обем на работите и зада-
чите, 40%) од вкупниот број на бодови,-

— за одговорност за вршење на работите и за-
дачите, 30% од вкупниот број на бодови. 

4) Помошникот на секретарот на Претседател-
ството на СРМ, кој има статус на републички4 совет-
ник, му помага на секретарот на Претседателството 
во организирањето на работата во Службата на 
Претседателството на СРМ; според упатствата на 
секретарот на Претседателството го организира и 
координира стручно-техничкото, организационото, ма-
теријалното и финансиското работење на Службата 
во остварувањето на задачите за потребите на Прет-
седателството, неговите работни тела и Советот на 
Републиката, непосредно се грижи за подготвување-
то на општите акти на Работната заедница, врши 
аналитичко-стручни и други работи што ќе му ги 
довери секретарот на Претседателството, врши и ра-
боти на секретар на Комисијата за. организационо-
кадровски прашања на Претседателството на СРМ. 

— за помошник на секретарот на Претседател-
ството се утврдуваат вкупно до 3.300 бода, од кои.-

— за значењето на работите и задачите, 30% 
од вкупниот број на бодови; 

— за сложеност и обем на работата и задачите, 
40% од вкупниот број на бодови; 

— за одговорност за вршење на работите и за-
дачите, 30% од вкупниот број на бодови. 

5) Секретарот на Републичкиот совет за заш-
тита на поредокот утврден со Уставот му помага 
на претседателот на Советот во организирањето ра-
ботите на Советот и врши -и други работи што ќе 
му ги довери Советот и претседателот на Советот. 

За секретар на Републичкиот совет за заштита 
на поредокот утврден со Уставот се утврдуваат вкуп-
но до 3.000 бода ОД КОИ: 

— за значењето на работите и задачите, 30% од 
вкупниот број на бодови, 

— за сложеност и обем на работите и задачите, 
40% од вкупниот број на бодови,-

— за одговорност за вршење на работите и 
задачите, 30% од вкупниот број на бодови. 

6. Секретарот на Републичкиот општествен совет 
за односи со странство му помага на претседателот 
на Советот во организирањето на работата на Со-
ветот и врши и други работи определени со Делов-
никот на Советот. 

За секретар на Републичкиот општествен совет 
за односи со странство се утврдуваат вкупно до 
3.000 бода, од КОИ: 

— за значењето на работите и задачите, 30% од 
вкупниот број на бодови; 

— за сложеност и обем на работите и задачите, 
4-0% .од вкупниот број на бодови; 

— за одговорност за вршење на работите и за-
дачите, 30% од вкупниот број на бодови: 

7. Советниците во Службата на Претседателство-
то (за општествено-економски и за општествено-по-
литички прашања) ги вршат стручните работи за 
потребите на членовите на Претседателството, како 
и определени работи и задачи од стручен и инфор-
мативно-документационен карактер за потребите на 
Претседателството по прашања од соодветните об-
ласти, обезбедуваат материјали, подготвуваат тековни 
информации и белешки по одделни материјали за 
членовите на Претседателството, учествуваат во под-
готвувањето на нацрти на акти што ги донесува 
Претседателството и неговите работни тела и вршат 
други работи што ќе им ги довери секретарот на 
Претседателството. 

За советник во Службата на Претседателството 
се утврдуваат вкупно до 2.700 бода, од кои-. 

— за значењето на работите и задачите, 30% 
од вкупниот број на бодови; 

— за сложеност и обем на работите и задачи-
те, 40% од вкупниот број на бодови. 

— за одговорност за вршење на работите и за-
дачите, 30% од вкупниот број на бодови. 

1 8. Секретарите на работните тела на Претседа-
телството ((комисии: за одликувања, за помилување; 
и за претставки и поплаки) вршат аналитичко-струч-
ни, информативно-документациони и организациони 
работи за потребите на комисиите на Претседател-
ството, се грижат за извршувањето на заклучоците 
и предлозите на комисиите, како и стручните ра-
боти за потребите на претседателот на Комисијата 
по прашања од нејзиниот делокруг. 

За секретар на работното тело на Претседател-
ството се утврдуваат вкупно до 2.700 бода, од кои: 

— за значењето на работите и задачите, 30% 
од вкупниот број на бодови,-

— за сложеност и обем на работите и задачите, 
40% од вкупниот број на бодови; 

— за одговорност за вршење на работите и за-
дачите, 30% од вкупниот број на бодови. 

IV. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ИМЕНУВАНИТЕ ФУНК-
ЦИОНЕРИ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО ВО ГРУПИ НА ФУНКЦИИ 

И УТВРДУВАЊЕ НА ГОРНИОТ ИЗНОС НА 
БОДОВИ 

14. Согласно на вреднувањето на работите и за-
дачите со оваа одлука и Општествениот договор, а 
по извршено усогласување во Комисијата за следење 
на остварувањето 'на Општествениот договор, имену-
ваните функционери односно раководни работници 
во Претседателството се распоредуваат во следните 
групи на работи и задачи: 

ВО ПРВА ГРУПА ДО 3.400 БОДА: 

— секретар на Советот на Републиката, 
— советник за општествено-политички систем и 

меѓународни односи, 
— советник за општествено-економски развој, 
— советник за општествено-економски односи во 

општествените дејности, 
— советник за општонародна одбрана и опште-

ствена самозаштита, 
— шеф на Кабинетот на претседателот на Прет-

седателството, 
— помошник на секретарот на Претседателството, 

ВО ВТОРА ГРУПА ДО 3.000 БОДА: 

— секретар на Републичкиот совет за заштита 
на поредокот утврден со Уставот, 

— секретар на Републичкиот општествен совет 
за односи со странство. 
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ВО ТРЕТА ГРУПА ДО 2.700 БОДА: 

— советник во Службата на Претседателството 
за општествено-економски прашања, 

— советник во Службата на Претседателството 
за општествено-политички прашања, 

— секретар на Комисијата за одликувања, 
— секретар на Комисијата за помилувања, 
— секретар на Комисијата за претставки и пред-

лози. 
15. Горниот износ на бодови за одделни работи 

и задачи изнесува и тоа: 

за првата група: 
— секретар на Советот на Републиката до 3.400 
— советници на Претседателството до 3.300 
— шеф на Кабинетот на претседателот на 

Претседателството до 3.300 
— помошник на секретарот на Претседа-

телството до 3.300 

за втората група: 
— секретар на Републичкиот совет за заш-

тита на поредокот утврден со Уставот 
до 3.000 

— секретар на Републичкиот општествен 
совет за односи со странство до 3.000 

за третата група: 

— советници во Службата на Претседател-
ството до 2.700 

— секретари на работни тела на Претсе-
дателството до 2.700 

16. Бројот на бодовите за одделните работи и 
задачи, согласно одредбите на оваа одлука се ут-
врдува со посебна одлука на Претседателството на 
СРМ на предлог на Комисијата за организационо-ка-
дровски прашања. 

Поединечни решенија според одлуката од прет-
ходниот став донесува Комисијата на Претседател-
ството за организационо-кадровски прашања. 

V. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДО-
ХОДИ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

Распределба на средствата за лични доходи 
17. Личните доходи на именуваните функционери, 

односно раководни работници се утврдуваат во со-
гласност со вредноста на работите и задачите што 
ги врши врз основа на неговиот придонес што го 
дава со својот тековен и минат труд. 

Поединечниот придонес .на именуваниот функ-
ционер, односно раководниот работник од претход-
ниот став се утврдува според придонесот што го 
дал во извршувањето на работите, и задачите утвр-
дени со програмата за работа на Претседателство-
то, неговите работни тела и програмите за работа 
на соодветните републички совети и другите изврше-
ни работи и задачи што ќе му се доверат, а во 
рамките на вкупните средства за лични доходи на 
органот. 

18. Делот на личниот доход врз основа на теков-
ниот труд се утврдува во зависност од општестве-
ното значење, од сложеноста и обемот на работите 
и задачите и одговорноста за нивното извршување 
во смисла на точките 9, 10, 11, 12 и 13 од оваа 
одлука. 

Делот на личниот доход, врз основа на тековни-
от труд се утврдува и во зависност од остварените 
резултати на именуваниот функционер, односно ра-
ководен работник во извршувањето на работите и 
задачите утврдени со програма за работа на орга-
нот. 

Именуван функционер, односно раководен ра-
ботник во случајот кога подолго од три месеци за-
менува друг именуван функционер односно раково-
ден работник има право на разлика меѓу неговиот 
личен доход и личниот доход на отсутниот имену-

ван функционер, односно раководен работник, или 
право на награда доколку неговиот личен доход е 
ист или повисок од личниот доход на лицето што 
го заменува. Износот на наградата го определува 
Комисијата за организациони и кадровски прашања 
на Претседателството на СРМ сразмерно со негово-
то ангажирање. 

19. До донесувањето на конкретни решенија со 
кои поблиску ќе се определат критериумите за вред-
нување на минатиот труд, согласно со одредбите од 
Законот за проширената репродукција и минатиот 
труд, делот на личниот доход врз основа на минати-
от труд се утврдува зависно од времето кое имену-
ваниот функционер, односно раководен работник го 
поминал во вршење на сите работи и задачи во сво-
јот работен век (работен стаж), што се признава 
за стекнување со право на пензија. 

Делот на личниот доход врз основа на минатиот 
труд се утврдува така што делот на личниот доход 
што функционерот, односно раководниот работник 
го остварува врз основа на тековниот труд, се зголе-
мува за секоја навршена година на работниот стаж 
што се признава за пензија, до со З-аконот утврде-
ниот најдолг работен стаж за остварување на пра-
вото на старосна пензија за 0,50%, а најмногу до 
20%. 

На именуваниот функционер, односно раководен 
работник — жена со навршени 25 години работен 
стаж за секоја наредна година процентот од прет-
ходниот став на оваа точка се зголемува уште за 
0,25%, а најмногу до 20'0/о. 

Пресметување на личните доходи 
20. Личниот доход на именуваниот функционер, 

односно раководен работник се исплатува во текот 
на годината во вид на месечна аконтација. 

Месечната аконтација на личниот доход на име-
нуваниот функционер, односно раководниот работ-
ник се утврдува во рамките на вкупните средства 
за лични доходи обезбедени' со општиот акт на 
органот. 

При утврдувањето на аконтацијата од став 2 
на оваа точка, претходно од вкупните средства за 
лични доходи се издвојуваат средства во износ од 
5%. 

Средствата на делот на личниот доход од став 
3 на оваа точка се пресметуваат и исплатуваат по 
правило за секој три месеци врз основа на оцената 
за остварените резултати од трудот на именуваниот 
функционер, односно раководен работник во извр-
шувањето на работите и задачите утврдени со про-
грамата за работа на органот кој ги врши работите 
и задачите, како и на другите работи и задачи. 

21. Личниот доход на именуваниот функционер, 
односно раководен работник конечно се утврдува по 
истекот на годината, врз основа на оцената за пое-
динечниот придонес во извршувањето на работите 
и задачите. 

При оценувањето на резултатите на трудот на 
именуваниот функционер, односно раководен работ-
ник, заради конечно утврдување на неговиот личен 
доход се земаат предвид особено елементите што 
не биле разгледувани при утврдувањето на вреднос-
та на работите и задачите, што се содржани на 
функцијата (посебниот творечки придонес во извр-
шувањето на работите и задачите и др.). 

22. Оцената за поединечниот придонес во извр-
шувањето на програмата на органот, извршувањето 
на работите и задачите и резултатите од работата 
на именуваниот функционер, односно раководен ра-
ботник ја дава Претседателството на СРМ, односно 
Комисијата за организациони и кадровски прашања 
на Претседателството. 

VI. ДРУГИ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

23. Именуваниот функционер односно раковод-
ниот работник во Претседателството има право и 
на следните примања и надоместоци: 
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1) Дневници за службено патување во земјата 
во износ до 12% од просечно остварениот месечен 
личен доход на вработените во стопанството на 
СРМ во претходната година, а кога се приложува 
сметка за спиење, се признава во целост износот 
на трошоците за сместување во хотел од „В“ кате-
горија. 

Дневниците за службено патување во странство 
се определуваат со закон или со одлука на надлеж-
ниот орган на општествено-политичката заедница врз 
основа на закон. 

2) Надоместокот на трошоците за користење на 
сопствено возило за службени потреби во износ до 
15% од продажната цена за еден литар бензин. 

3) Надоместокот за одвоен живот од семејство-
то во износ до 80% од просечниот личен доход на 
работниците остварен во стопанството од претход-
ната година на подрачјето на општината односно 
град Скопје, во кој се вршат работите и работните 
задачи, но не повеќе од просечниот личен доход 
на работниците во стопанството во Републиката, под 
условите предвидени со општиот акт на Претседа-
телството на СРМ. 

4) Надоместок за селидбени трошоци од место-
то на живеење до местото каде се обавува работата, 
а по престанување на работата до местото на пре-
селувањето, вклучувајќи ги трошоците за превоз на 
именуваниот функционер односно раководниот работ-
ник и на членовите на нивните семејства, според 
вистинските трошоци, врз основа на документацијата 
за исплатените селидбени, односно трошоци на пре-
возот. 

5) Надоместок за користење на годишен од-
мор во висина до 60% од остварениот личен доход 
на работниците во стопанството на СР Македонија во 
претходната година. 

6) Надоместок на трошоци за превоз во град-
ски сообраќај до работното место и обратно — под 
услови и во износ утврден за работниците во Работ-
ната заедница на Службата на Претседателството. 

7) Надоместок на трошоците за општествена ис-
храна — под услови и во износ утврдени за работ-
ниците во работната заедница на Службата на Прет-
седателството. 

8) Отпремнина при одењето во пензија во виси-
на од три просечни лични доходи на именуваниот 
функционер односно раководниот работник оства-
рени во претходното тримесечје. 

9) Надоместок на трошоците за превоз заради 
посета на семејството од кое именуваниот функ-
ционер односно раководниот работник. живее одво-
ено — до четири патувања месечно, со поднесување 
на сметка за трошоците на превозот. 

10) Надоместок на трошоците во случај на 
смрт на именуваниот функционер односно раковод-
ниот работник — во висина на два последни ме-
сечни лични доходи на именуваниот функционер, 
односно раководниот работник кој починал. 

11) Надоместок на личниот доход за време на 
првите 30 дена на привремена спреченост за работа 
(боледување) во износ до 90% од просечниот личен 
доход на функционерот, односно раководниот работ-
ник остварен во претходните три месеци. 

24. Висината на надоместокот предвидени во пот-
точките 1, 2, з и 5 од точката 23 ја утврдува 
Комисијата за организациони и кадровски прашања 
на Претседателството на СРМ согласно со усогласе-
ниот став во Комисијата за следење на Општестве-
ниот договор. 

25. На именуваниот функционер, односно рако-
воден работник може да му се исплатуваат и други 
надоместоци (помош во случај на подолга и по-
тешка болест на именуваниот функционер, односно 
раководен работник; потешка болест или смрт на 
член на неговото потесно семејство кое не оства-
рува личен доход, пензија или други примања; во 
случај на елементарни непогоди или пожари што 
предизвикале штета на имотот на именуваниот функ-
ционер, односно раководниот работник и неговото 
потесно семејство, право на колективно осигурување 
со средстра ца Претседателството на СРМ и други) под 

услови утврдени за работниците во работната за-
едница на Службата на Претседателството на СРМ. 

26. На именуваниот функционер, односно рако-
воден работник му припаѓа надомест на личеќ до-
ход за време на празниците; користење на годишен 
одмор; отсуство поради бременост и породување; 
отсуство поради нега на дете,- воена вежба, оспо-
собување и обука за одбрана и заштита; учество 
во територијална одбрана и цивилна заштита,- јаву-
вање на покани од воени и други органи до кои е 
дојдено без вина на функционерот и вршење на 
Ј а в н и функции. 

27. Другите примања и надоместоци на определе-
ни материјални трошоци утврдени со Општествени-
от договор и со оваа одлука именуваниот функцио-
нер, односно раководниот работник ги остварува 
за време на вршењето на работите и задачите во 
Претседателството на СРМ, а по нивното престану-
вање во случаите и под условите утврдени со општ 
акт на Претседателството на СРМ, 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

28. Со донесувањето на оваа одлук?а престанува 
да важи Одлуката за личните доходи и другите 
примања и надоместоци на именуваните функционе-
ри и раководни работници во Претседателството на 
СРМ, бр. 08-283 од 15 април 1986 година. 

29. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се 
применува од 1 март 1987 година. 

Бр. 08-207 
9 март 1987 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Драгољуб Ставрев, с. р. 

154. 
Врз основа на член 13 и 28 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1987 година 
(,/Службен весник на СРМ“ број 45/86), а во врска 
со точка 2. 1. 5. (3) под II. Трет дел од Општестве-
ниот план на Социјалистичка Република Македонија 
за периодот од 1986 до 1990 година („Службен вес-
ник на СРМ“ број 43/85), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАД-
БА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД 

ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО 1987 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се распоредуваат средствата за 

изградба и опремување на објекти што се од општ 
интерес за Републиката во 1987 година, по одделни 
корисници и намени, во вкупен износ од 686.000.000 
динари и тоа: 

— средствата предвидени во 
Републичкиот буџет за 
1987 година, во раздел 
63, позиција 544 

— дел од средствата од 
амортизацијата на објек-
тите на републичките ор-
гани на управата 

— пренесено салдо од сред-
ствата на СРМ за несто-
пански инвестиции 

Член 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се распо-

редуваат на: 
1. Републичката самоуправ-

на интересна заедница за 
здравствена заштита 

— за изградба и опремува-
ње на објекти за здрав-
ствена заштита на насе-
лението ^20г000 ООО динари 

680.000.000 динари 

3.000.000 

3.000.000 
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2. Републичката заедница за 
насочено образование 

— за изградба и опремува-
ње на објекти од насоче-
ното средно образование 90.000.000 динари 

3. Републичката заедница за 
научните дејности 

— за опремување на прос-
тор за научно истражу-
вачка дејност 10.000.000 „ 

4. Републичкиот комитет за 
култура 

— инвестиции во областа на 
културата 50.000.000 „ 

5. Македонската академија 
на науките и уметностите 

— реконструкција на кровот 24.000.000 „ 
6. Републичката геодетска 

управа 
— опремување со електрон-

ски сметач 192.000.000 „ 
7. Извршниот совет на Со-

бранието на СР Македо-
нија 

— купување на службени 
станови 50.000.000 „ 

8. Републичката самоуправ-
на интересна заедница за 
социјална заштита 

— учество во изградба на 
павиљон во објектот — 
Демир Капија ioo.ooo.ooo „ 

9. Републичкиот хидромете-
оролошки завод 

— за реализација на Развој-
ната програма 20.000.000 „ 

10. Републичкиот завод за 
статистика 

— за реализација на развој-
ната програма зо.ооо.ооо „ 

Член 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука, освен 

средствата на точката 5, 6 и 7 ќе се користат како 
учество на Републиката во финансирањето на раз-
војните програми. 

Член 4 
Оваа одлука ќе ја извршува Републичкиот се-

кретаријат за финансии, а според динамиката на 
приливот на средствата на Републичкиот буџет, како 
и во сообразност со обезбеденото учество од оста-
натите учесници во финансирањето на програмите. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“. 

Бр. 23-404/1 
27 февруари 1987 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

— за влезници од 300 до 500 дин. 10,00 динари 
— за влезници над 500 дин 20,00 динари 

Член 2 
За времето додека трае „Неделата на борба 

против туберкулоза“, „Неделата на борба против 
ракот“ и „Неделата на Црвениот крст“, за секој 
про,даден патнички билет во меѓумесен и. меѓунаро-
ден воздушен, железнички и автобуски промет, ка-
ко и на поштенски пратки од внатрешен промет, 
освен на списанија и весници се наплатува во ко-
рист на Црвениот крст на Македонија следниов из-
нос: 

А) за патничка карта до 300 дин„ 4,00 динари 
за патничка карта од 300 до 
500 динари 8,00 динари 
за патничка карта над 500 дин. 12,00 динари 

Б) на поштенски пратки до 100 
дин. 4,00 динари 
на поштенски пратки од 100 
дин. до 500 дин. 8,00 динари 
на поштенски пратки над 500 
дин. 12,00 динари 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на придонесот 
од влезници за приредби што се наплатува во ко-
рист на Црвениот крст на Македонија ^„Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 30/77, 28/80 и 12/85). 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 23-30^/2 
27 февруари 1987 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

155. 
Врз основа на член 9 став 3 и член 10 став 

2 од Законот за положбата и овластувањето на Цр-
вениот крст на Македонија („Службен весник на 
СРМ“, бр. 27/77, 3/85 и 10/85), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ШТО СЕ НА-
ПЛАТУВА ВО КОРИСТ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Висината на придонесот на влезници за приред-

би што се наплатуваат во корист на Црвениот крст 
на Македонија изнесува,-

— за влезници до 200 дин 4,00 динари 
- з а влезници од 200 до 300 дин. 6,00 динари 

156. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-
КИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА 

И МАЛО СТОПАНСТВО 

За потсекретар во Републичкиот комитет за енер-
гетика, индустрија и мало стопанство, со важност од 
15 март 1987 година,, се назначува Никола Бошалев-
ски, досегашен раководител на Секторот за собра-
ниски правни и општи работи во СИЗ за становање 
на град Скопје. 

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

Бр. 17-409/1 
12 февруари 1987 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Илија Филиповски, С. р. 
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157. 
Врз основа на член 88 од Законот за Извршниот 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 

МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ПРОТОКОЛ 

За помошник на секретарот на Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија и шеф на Репуб-
личкиот протокол, сметано од 2 март 1987 година, 
се назначува Драган Ј^њатов, досегашен советник 
на претседателот на Републичкиот комитет за меѓу-
народни односи. 

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

Бр. 17-471/2 
28 февруари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

158. 
Врз основа на член 173 став з од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-
ТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИ-

ТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

Се разрешува од должноста помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за градежниш-
тво, урбанизам и заштита на човековата околина 
Петар Серафимов, поради исполнување на условите 
за пензија, утврдени со член 98 од Законот за ра-
ботните односи, заклучно со 3 април 1987 година, 
кога му престанува работниот однос. 

Бр. 17-539/1 
28 февруари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

159. 
Врз основа на член 5 став 4 од Законот за ту-

тунот („Службен весник на СРМ“ бр. 8/73, 40/74, 
45/74 и 29/86), Републичкиот комитет за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНИ РЕГИОНИ 
И РЕОНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВ ТУТУН 

ВО ЛИСТ 

1. Со ова решение се утврдуваат производните 
тутунски региони '(производни региони), производни-
те тутунски реони (производни реони) и пошироките 
групации на типови на тутун кои можат да се од-
гледуваат во одделните производни реони. 

2. На територијата на Социјалистичка Република 
Македонија се утврдуваат следните производни ре-
гиони : 

— Североисточен, 
— Западен, 
— Југозападен," 
— Централно-источен и 
— Југоисточен 
I) Североисточниот производен регион ги опфа-

ќа подрачјата на општините Скопје, Куманово, Кри-
ва Паланка и Кратово; 

И) Западниот производен регион ги опфаќа по-
драчјата на општините Тетово, Гостивар, Кичево, 
Струга, Охрид, Дебар и Ресен; 

III) Југозападниот производен регион ги опфаќа 
подрачјата на општините Битола, Прилеп, Крушево, 
Македонски Брод и Демир Хисар,-

IV) Центрапно-источниот производен регион ги 
опфаќа подрачјата на општините Титов Велес, Ка-
вадарци, Неготино, Свети Николе, Штип, Проби-
штип, Кочани, Виница, Берово и Делчево; 

V) Југоисточниот производен регион ги опфаќа 
подрачјата на општините Гевгелија, Валандово, Стру-
мица и Радовиш. 

3. Во рамките на производните региони се утвр-
дуваат следните производни реони: 

I) Во Североисточниот производен регион: 
1. СКОПСКИ; 
2. Кумановски и 
3. Кривопаланечко-кратовски. 
II) Во Западниот производен регион: 
1. Полошки (тетовско-гостиварски); 
2. Охридско-Струшки и Кичевски; 
3. Дебарски и 
4. Ресенски. 
III) Подрачјата на сите општини кои го сочи-

нуваат Југозападниот производен регион се утврду-
ваат како Пелагониски производен реон. 

IV) Во Централно-источниот регион: 
1. Тиквешко-велешки и Овчеполски; 
2. Кочанско-винички и 
3. Делчевско-пехчевски. 
V) Во Југоисточниот производен регион: 
1. Гевгелиско-валандовски и 
2. Струмичко-радовишки. 
4. Имајќи ги предвид различните почвено-кли-

матски, релјефни и други карактеристики на тери-
торијата на СР Македонија, како и барањата на 
странскиот пазар, се утврдуваат следните пошироки 
групации на типови на тутун кои можат да се од-
гледуваат во одделните производни реони, во рам-
ките на кои, овластените организации, при склучу-
вањето на самоуправната спогодба од член 5а од 
Законот за тутунот, конкретно ќе го утврдуваат ти-
пот односно сортата на тутун за секој производен 
реон одделно: 

I) Североисточен производен регион 
1. Скопски реон; ориенталски и полуориенталски 
2. Кумановски реон: ориенталски, полуориентал-

ски и вирџиниски 
3. Кривопаланечко-кратовски реон: ориенталски 
II) Западен производен регион 
1. Полошки (тетовско-гостиварски) реон; вирџи-

нија, полуориенталски и ориенталски 
2. Охридско-струшки и кичевски реон-, вирџини-

ја, берлеј и ориенталски 
3. Дебарски реон: ориенталски, полуориенталски 

и вирџинија 
4. Ресенски реон: ориенталски и вирџинија 
III) Југозападен производен регион 
1. Пелагониски реон: ориенталски и вирџинија 
IV) Централно-источен производен регион 
1. Тиквешко-велешки и овчеполски реон: ориен-

талски 
2. Кочанско-винички реон: ориенталски и вир-

џинија 
3. Делчевско-пехчевски реон: ориенталски 
V) Југоисточен производен регион 
1. Гевгелиско-валандовски реон: ориенталски 
2. Струмичко-радовишки реон: ориенталски 
5. Ова решение влегЈ^ва во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. 

Бр. 08-586/1 
26 февруари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

М-р Богдан Тодоровски, с. р. 
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160. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

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

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Систематизацијата на работите 
и работните задачи донесена на собирот на работ-
ниците во Основната организација на здружениот 
труд „Комерцијала" на 28 септември 1978 година во 
состав на Органско хемиската индустрија „Наум 
Наумовски — Борче“ во Скопје. 

2. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за утврдува-
ње на основите и мерилата за распределба на чис-
тиот доход и на личните доходи на работниците, 
донесен од работниците во означената Основна ор-
ганизација со референдум одржан на 30 септември 
1980 година, во времето на неговото важење не бил 
во согласност со член 23 од Уставот на СР Македо-
нија и дека бил во спротивност со член 127 став 
1 и член 463 од Законот за здружениот труд. 

Овој дел од одлуката има правно дејство на 
одлука со која се укинува самоуправен општ акт. 

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

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 45/83 од 1 декември 1983 година, поведе пос-
тапка за оценување уставноста и законитоста на ак-
тите означени во точката 1 и 2 од оваа одлука. 

Постапката е поведена затоа што мерилата (бо-
довите) по утврдените основи се дадени во распон, 
без да се определат мерила по' сите предвидени ос-
нови, како и поради тоа што актот за систематиза-
ција не е донесен во постапка предвидена со член 
462 и 463 од Законот за здружениот труд. 

Исто така, Судот неколку пати го одлагаше од-
лучувањето за оценување уставноста и законитоста 
на оспорените акти и им даде можност на работни-
ците во означената Организација да извршат усогла-
сување на овие акти со Уставот на СР Македонија и 
со Законот за здружениот труд. Меѓутоа, во предви-
дените рокови не е извршено усогласување на оспо-
рените акти. 

5. Судот на седницата утврди дека според оспо-
рениот Правилник за лични доходи стартниот основ 
за утврдување на личниот доход на работникот го 
сочинуваат следните елементи: сложеност на работи-
те; одговорност во работата; умно и физичко напрег-
нување во работата; и услови под кои работи работ-
никот. Стартниот основ се утврдува со аналитичка 
процена на работите и работните задачи што работ-
никот е должен да ги изврши и со тоа да придоне-
се зголемување на доходот во основната организа-
ција. Меѓутоа, Судот утврди дека во означената Ос-
новна организација акт за аналитичка процена на 
работите и работните задачи не е донесен, односно 
не се утврдени мерила (бодови) по предвидените ос-
нови. Распределбата, пак, на средствата за лични до-
ходи се врши согласно Систематизацијата на ра-
ботите и работните задачи во која мерилата (бодо-
вите) се утврдени во распон, а не разграничени по 
предвидените основи. И на крајот, Судот утврди де-
ка актот за систематизација на работите и работни-
те задачи во кој се утврдени и бодови е донесен на 
собир на работните луѓе. 

Исто така, Судот утврди дека во 1986 година е 
донесен нов Правилник за утврдување на основите и 
мерилата за распределба на средствата за лични до-
ходи со што престанал да важи оспорениот Правил-
ник за распределба на средствата за лични доходи. 
Меѓутоа, со оглед на тоа што од престанокот на ва-
жењето на оспорениот Правилник не поминало по-
веќе од една година, Судот утврди дека, согласно 
^лен 419 став 2 од Уставот на СР Македонија, посто-
јат процесни претпоставки за оценување на неговата 
уставност и законитост, 

Понатаму, разгледувајќи го новиот Правилник, 
Судот утврди дека со него не се утврдени мерила 
(бодови) по предвидените основи, туку за опреде-
лување на аконтацијата на личниот доход на работ-
ниците во оваа Организација се уште се применуваат 
бодовите определени во оспорениот акт за система-
тизација. 

6. Согласно начелото за распределба според тру-
дот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македо-
нија и во член 126 став 1 од Законот за здружениот 
труд, на секој работник му припаѓа од доходот на 
основната организација нћ здружениот труд доход 
според резултатите од неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. Во остварувањето на ова начело, ра-
ботниците во основната организација, согласно член 
23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 
став 1 од Законот за здружениот труд, се должни 
да утврдат основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи со кои треба да се обезбеди 
личните доходи на работниците да се определуваат 
Брз основа на нивниот придонес во работата и во за-
висност од резултатите од трудот и работењето што 
ќе ги оствари основната организација. 

(Согласно член 462 и 463 од Законот за здруже-
ниот труд, работниците претходно расправаат на со-
бир за основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи, кои потоа ги усвојуваат со 
референдум. 

Со оглед на тоа што во актот за систематизаци-
ја мерилата (бодовите) по утврдените основи се да-
дени во распон, што во Правилникот за лични до-
ходи не се определени мерила по предвидените осно-
ви за вреднување на работите и работните задачи и 
што актот за систематизација не е донесен во пос-
тапка предвидена со член 463 од Законот за здру-
жениот труд, Судот утврди дека означените акти не 
се во согласност со означените уставни одредби и де-
ка се во спротивност со означените одредби од За-
конот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука 

У. бр. 45/83 
5 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

161. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

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

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Систематизацијата на работите 
и работните задачи донесена на собирот на работ-
ниците во Основната организација на здружениот 
труд „Пестициди“ на 25 ноември 1977 година, во 
состав на Органско-хемиската индустрија ,„Наум На-
умовски — Борче“ во Скопје. 

2. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за утврдува-
ње на основите и мерилата за распределба на чис-
тиот доход и на личните доходи на работниците, 
донесен од работниците во означената Основна орга-
низација со референдум одржан на 27 декември 
1977 година, во времето на неговото важење не бил 
во согласност со член 23 од Уставот на СР Македо-
нија и дека бил во спротивност со член 127 став 1 
и член 463 од Законот за здружениот труд. 

Овој дел од одлуката има правно дејство на 
одлука со која се укинува самоуправен општ акт. 

3. Оваа одлука /ќе се објави во ,„Службен весник 
на СРМ“ и во означената Основна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 
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4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македо-
нија, поведе постапка за оценување уставноста и за-
конитоста на актите означени во точката 1 од оваа 
одлука. Постапката е поведена затоа што мерилата 
(бодовите) по утврдените основи се дадени во рас-
пон, без да се определат мерила по предвидените ос-
нови, како и поради тоа што актот за системати-
зација на работите и работните задачи не е донесен 
во постапка предвидена со член 462 и 463 од Зако-
нот за здружениот труд. 

Истоврехмено, Уставниот суд со решение У. бр. 
200/83 неколку пати го одлагаше одлучувањето за 
оценување уставноста и законитоста на оспорените 
акти и им даде мож-ност на работниците во означе-
ната Организација да извршат усогласување на овие 
акти со Уставот на СР Македонија и со Законот за 
здружениот труд. Меѓутоа, во предвидените рокови 
не е извршено усогласување на оспорените акти,. 

5. Судот на седницата утврди дека според оспо-
рениот Правилник за лични доходи стартниот основ 
за утврдување на личниот доход на работникот го 
сочинуваат следните елементи: сложеност на рабо-
тите; одговорност во работата; умно и физичко на-
прегнување во работата; и услови под кои работи 
работникот. Стартниот основ се утврдува со анали-
тичка процена на работите и работните задачи што 
работникот е должен да ги изврши и со тоа да при-
донесе за зголемување на доходот во основната ор-
ганизација. Меѓутоа, Судот утврди дека во означена-
та основна организација акт за аналитичка процена 
на работите и работните задачи не е донесен, однос-
но не се утврдени мерила (бодови) по предвидените 
основи. Распределбата, пак, на средствата за лични 
доходи се врши согласно Систематизацијата на ра-
ботите и работните задачи во која мерилата (бодо-
вите) се утврдени во распон, а не разграничени по 
предвидените основи. И на крајот, Судот утврди де-
ка актот за систематизација на работите и работни-
те задачи, во кој се утврдени и бодови, е донесен 
на собир на работните луѓе. 

Исто така, Судот утврди дека во 1986 година е 
донесен нов Правилник за утврдување на основите 
и мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи со што престанал да важи оспорениот Пра-
вилник за распределба на средствата за лични дохо-
ди. Меѓутоа, со оглед на тоа што од престанокот на 
важењето на овој Правилник не поминало повеќе од 
една година, Судот утврди дека, согласно член 419 
став 2 од Уставот на СР Македонија, постојат про-
цесни “ претпоставки за оценување на неговата устав-
ност и законитост. 

Понатаму, разгледувајќи го новиот Правилник, 
Судот утврди дека. со него не се утврдени мерилата 
(бодовите) по предвидените основи, туку за опреде-
лување на аконтацијата на личниот доход на работ-
ниците во оваа Организација се уште се применуваат 
бодовите определени во оспорениот акт за система-
тизација. 

6. Согласно начелото за распределба според тру-
дот утврдено во член 22 од Уставот на СР Македо-
нија и во член 126 став 1 од Законот за здружениот 
труд, на секој работник му припаѓа од доходот на 
основната организација на здружениот труд доход 
според резултатите од неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. Во остварувањето на ова начело, ра-
ботниците во основната организација, согласно член 
23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 
став 1 од Законот за здружениот труд, се должни да 
утврдат основи и мерила за распределба на средства-
та за лични доходи со кои треба да се обезбеди лич-
ните доходи на работниците да се определуваат врз 
основа на нивниот придонес во работата и во завис-
ност од резултатите од трудот и работењето што ќе 
ги оствари основната организација. 

Согласно член 462 и 463 од Законот за здруже-
ниот труд, работниците претходно расправаат на со-
бир за основите и мерилата за распределба на сред-

ствата за лични доходи, кои потоа ги усвојуваат со 
референдум. 

Со оглед на тоа што во актот за систематиза-
ција мерилата (бодовите) по утврдените основи се 
дадени во распон, што во Правилникот за лични до-
ходи не се утврдени мерилата по предвидените осно-
ви за вреднување на работите и работните задачи и 
што актот за систематизација не е донесен во пос-
тапка предвидена со член 463 од Законот за здру-
жениот ртуд. Судот утврди дека означените акти не 
се во согласност со означените уставни одредби и 
дека се во спротивност со означените одредби од За-
конот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 200/83 
5 декември 1986 година 

Скопје 
Претседател 

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

162. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

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

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Систематизацијата на работите 
и работните задачи донесена на Собирот на работ-
ниците во Основната организација на здружениот 
труд „Пластинг" на 10 септември 1978 година, во 
состав на Органско-хемиската индустрија „Наум На-
умовски — Борче“ во Скопје. 

2. СЕ УТВРДУВА дека Правилникот за утврду-
вање на основите и мерилата за распределба на чис-
тиот доход и на личните доходи на работниците, до-
несен од работниците во означената Основна орга-
низација со референдум одржан на 30 декември 1977 
година, во времето на неговото важење не бил во 
согласност со член 23 од Уставот на СР Македонија 
и дека бил во спротивност со член 127 став 1 и член 
463 од Законот за здружениот труд. 

Овој дел од Одлуката има правно дејство на 
одлука со која се укинува самоуправен општ акт. 

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

4. Основниот суд на здрзокениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македони-
ја, поведе постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на актите означени во точката 1 од оваа 
одлука. Постапката е поведена затоа што мерилата 
(бодовите) по утврдените основи се дадени во распон, 
без да се определат мерила по предвидените осно-
ви, како и поради тоа што актот за систематизација 
на работите и работните задачи не е донесен во 
постапка предвидена со член 462 и 463 од Законот 
за здружениот труд. 

Уставниот суд на Македонија, со Решение У. бр. 
201/83, неколку пати го одлагаше одлучувањето за 
оценување уставноста и законитоста на оспорените 
акти и им даде можност на работниците во озна-
чената Организација да извршат усогласување на 
овие акти со Уставот на СР Македонија и со Зако-
нот за здружениот труд. Меѓутоа, во предвидените 
рокови не е извршено усогласување на оспорените 
акти. 

5. Судот на седницата утврди дека според оспо-
рениот Правилник за лични доходи стартниот основ 
за утврдување на личниот доход на работникот го 
сочинуваат следните елементи: сложеност на рабо-
тите, одговорност во работата, умно и физичко нап-
регнување во работата, и услови под кои работи ра-
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ботникот. Стартниот основ се утврдува со аналитичка 
процена на работите и работните задачи што работ-
никот е должен да ги изврши и со тоа да придоне-
се за зголемување на доходот во основната органи-
зација. Меѓутоа, Судот утврди дека во означената 
Основна организација акт за аналитичка процена на 
работите и работните задачи не е донесен односно не 
се утврдени мерила (бодови) по предвидените осно-
ви. Распределбата, пак, на средствата за лични дохо-
ди се врши согласно Систематизацијата на работите 
и работните задачи во која мерилата (бодовите) се 
утврдени во распон, а не разграничени по предвиде-
ните основи. И на крајот. Судот утврди дека актот 
за систематизација на работите и работните задачи 
во кој се утврдени и бодови е донесен на собир на 
работните луѓе. 

Исто така, Судот утврди дека во 1986 година е 
донесен нов Правилник за утврдувале на основите 
и мерилата за распределба на средствата за лични 
доходи со што престанал да важи оспорениот Пра-
вилник за распределба на средствата за лични дохо-
ди. Меѓутоа,, со оглед на тоа што од престанокот на 
важењето на овој Правилник не поминало повеќе од 
една година, Судот утврди дека согласно член 419 
став 2 од Уставот на СР Македонија, постојат про-
цесни претпоставки за оценување на неговата устав-
ност и законитост. 

Понатаму, разгледувајќи го новиот Правилник, 
Судот утврди дека со него не се утврдени мерилата 
(бодовите) по предвидените основи, туку за опреде-
лување на аконтацијата на личниот доход на работ-
ниците во оваа Организација се уште се применуваат 
бодовите определени во оспорениот акт за автомати-
зација. 

6. Согласно начелото за распределба според тру-
дот утврдено во член 22 од Уставот на СР. Македо-
нија и во член 126 став 1 од Законот за здружениот 
труд, на секој работник му припаѓа од доходот на 
основната организација на здружениот труд доход 
според резултатите од неговиот труд и неговиот ли-
чен придонес што со својот тековен и минат труд 
го дал во зголемувањето на доходот на основната 
организација. Во остварувањето на ова начело, работ-
ниците во основната организација, согласно член 23 
став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 
1 од Законот. за здружениот труд, се должни да ут-
врдат основи и мерила за распределба на средствата 
за лични доходи со кои треба да се обезбеди лични-
те доходи на работниците да се определуваат врз 
основа на нивниот придонес во работата и во завис-
ност од резултатите од трудот и работењето што ќе 
ги оствари основната организација. 

Согласно член 462 и 463 од Законот за здруже-
ниот труд, работниците претходно расправаат на со-
бир за основите и мерилата за распределба на сред-
ствата за лични доходи, кои потоа ги усвојуваат со 
референдум. 

Со оглед на тоа што во актот за систематизаци-
ја мерилата (бодовите) по утврдените основи се да-
дени во распон, што во Правилникот за лични дохо-
ди не се утврдени мерила по предвидените основи за 
вреднување на работите и работните задачи и што 
актот за аклиматизација не е донесен во постапка 
предвидена со член 463 од Законот за здружениот 
труд, Судот утврди дека означените акти не се во 
согласност со означените уставни одредби и дека се 
во спротивност со означените одредби од Законот за 
здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 и 2 на ова решение, 

У. бр. 201/33 
5 декември 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Димче Козаров, с. р. 

163. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

426 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на не-
говите одлуки, на седницата одржана на 14 јануари 
1987 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека член 52 став 1 од Зако-
нот за деловните згради и деловните простории 
(„Службен весник на СРМ“ бр! 36/75) не е во соглас-
ност со Уставот на СР Македонија. 

2. Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во рок од шест месеци од денот на доста-
вувањето на оваа одлука ќе ја усогласи со Уставот 
на СР Македонија одредбата означена во точката 1 
на оваа одлука. ' 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. 

4. Уставниот суд на Македонија со решение У. 
бр. 149/84 од 26 март 1986 година поведе постапка за 
оценување уставноста на означената законска одред-
ба. Постапката е поведена затоа што се постави пра-
шањето за согласноста на оспорената законска од-
редба со член 204 и 24-5 став 1 и з од Уставот на 
СР Македонија, односно, се постави прашањето да-
ли со неа не се повредува уставното право на еднак-
вост и дали не се попречува остварувањето на пра-
вото на наследување. 

5. Во одговор на решението за поведување пос-
тапка, Собранието на СР Македонија го достави Ми-
слењето на Законодавно-правната комисија на Собра-
нието според кое, со основ е поставено прашањето 
за согласноста на оспорената законска одредба со 
член 204 и 245 став 1 и 3 од Уставот на СР Маке-
донија, затоа што одредбата не ги следи определ-
бите од основните одредби од Законот, па различно 
од член 10 предвидува, на денот на влегувањето во 
сила на Законот, да преминат во општествена соп-
ственост сите деловни згради и простории над 70 ш2' 
во кои сопствениците не вршат дејност, без оглед по 
кој основ се стекнати, па и оние стекнати по основ 
на наследување. 

6. На седницата Судот утврди дека во Законот 
за деловните згради и деловните простории, право-
то на сопственост на тие згради и простории е уре-
дено во зависност од тоа дали во нив граѓаните вр-
шат или не вршат дејност со самостоен личен труд. 
Така, граѓаните кои не вршат дејност со самостоен 
личен труд можат да стекнуваат и да имаат во соп-
ственост деловни згради и деловни простории само 
до 70 m2 Деловни згради и деловни простории над 
70 т 2 , пак, можат да имаат во сопственост само гра-
ѓаните кои во нив вршат дејност со самостоен личен 
труд. Овие деловни згради и простории, според член 
10 на овој закон, можат да бидат предмет на закон-
ско и тестаментално наследување, без оглед дали 
наследникот врши дејност со самостоен личен труд. 
Притоа, според овој член, граѓанинот кој наследил, 
како и граѓанинот кој престанал да врши дејност со 
самостоен личен труд, деловната зграда односно 
просторија може да ја отуѓи во рок од три години, 
или да ја претвори во станбена просторија во соглас-
ност со урбанистичкиот план, а ако во тој рок не 
постапи така, деловната зграда односно просторија 
преминува во општествена сопственост со право на 
надоместок. 

Наспроти ваквата основна определба на Зако-
нот, во член 52 став 1, кој се наоѓа во преодните од-
редби, е предвидено поопштествување без право на 
надоместок, за сите на денот на влегувањето во сила 
на Законот затечени случаи на сопственост на делов-
ни згради и простории над 70 т 2 во кои сопствени-
ците не вршат дејност со самостоен личен труд, без 
оглед по кој основ се стекнати. 

7. Согласно член 301 став 1 точка 9 од Уставот 
на СР Македонија, Собранието на СР Македонија 
донесува закону што се однесуваат на сопственички-
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те односи. Според член бб став 2 од Уставот, со за-
кон се уредуваат и сопственичките права на делов-
ните простории што се користат за вршење на деј-
ност со самостоен личен труд. 

Според мислењето на Судот, уредувајќи ги соп-
ственичките права на деловните згради и деловни 
простории што се користат за вршење на дејност со 
самостоен личен труд, означениот Закон со член 52 
став 1 создава нееднаквост меѓу граѓаните кои по 
ист основ стекнале во сопственост деловна зграда 
или просторија, затоа што само граѓаните на кои се 
однесува оваа одредба, без оглед на основот по кој 
ја стекнале деловната зграда или просторија, немаат 
право на надоместок кога таа преминува во опште-
ствена сопственост. 

Исто така, Судот смета дека член 52 став 1 од 
Законот, со тоа што не предвидува можност граѓани-
нот што наследил деловна зграда или просторија 
над пропишаниот максимум, сам да ја отуѓи и, со 
тоа што не предвидува надоместок ако таа премине 
во општествена сопственост, го попречува оствару-

вањето на правото на наследување утврдено во член 
245 од Уставот. Оваа уставна одредба, гарантирајќи 
го правото на наследување, не забранува наследува-
ње на недвижности над пропишаниот максимум, ни-
ту пак пропишува нивно одземање, туку предвидува 
дека не можат да се задржат во сопственост, а тоа, 
пак, значи дека наследникот треба да ги отуѓи, а 
ако преминат во општествена сопственост, за нив да 
добие надоместок 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди де-
ка член 52 став 1 од Законот за деловните згради и 
деловните простории не е во согласност со член 204 
и член 245 став 1 и 3 од Уставот на СР Македонија, 
поради што одлучи како во точката 1 на оваа 
одлука. 

У. бр. 149/84 
14 јануари 1987 година 

, Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
КАВАДАРЦИ 

99. 
Врз основа на член 162 од Статутот на Општин-

ската самоуправна интересна заедница за здравстве-
на заштита — Кавадарци, Собранието на ОСИЗ за 
здравствена заштита — Кавадарци, на седницата одр-
жана на 28 јануари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ 
КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на, придонесите за здрав-
ствена заштита и за правата од здравствена заштита 
на лицата кај приватните работодавци за кои со За-
конот за здравствена заштита не е утврдена осно-
вица за придонес. 

Член 2 
Основицата за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравствена заштита и за правата од 
здравствена заштита на лицата вработени кај при-
ватните работодавци се утврдуваат според квалифи-
кациите во следните износи: 

— за неквалификувани работници 40.000 дин. 
— за полуквалификувани работници 50.000 дин. 
— за квалификувани работници 

(стручно оспособени) 60.000 дин. 
— за висококвалификувани работ-

ници 70.000 дин. 
Член 3 

За вработените лица кај приватни работодавци 
основицата се утврдува според школската подготовка 
и тоа: 

— со средна стручна подготовка 60.000 дин. 
— со виша стручна подготовка 70.000 дин. 
— со висока стручна подготовка 80.000 дин. 
За приправници со работен стаж од 1 година 

основиците се намалуваат за 30%. 

Член 4 
За работници кои се вработени кај лица што 

вршат занаетчиска дејност која со одлука на Собра-
нието на општината Кавадарци е утврдена како де-
фицитарна и во изумирање се плаќа придонес за 
здравствена заштита во висина на 500/о од загаран-
тираниот личен доход во стопанството во општина 
Кавадарци во 1986 година. 

За работниците кои се вработени кај приватни 
работодавци во останатите дејности кои се одано-
чуваат врз основа на паушален износ ќе плаќаат при-
донес во висина на загарантираниот личен доход во 
стопанството во општина — Кавадарци за 1986 го-
дина. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 го-
дина. 

Бр. 0201-42/14 
28 јануари 1987 година Претседател, 

Кавадарци Диме Нејков, с. р. 

100. 
Врз основа на член 57 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 
16 точка 9 од Статутот на Општинската СИЗ за 
здравствена заштита — Кавадарци, Општинската СИЗ 
за здравствена заштита, на заедничка седница на де-
легатите на Соборот на корисниците и Соборот на 
давателите на услуги, одржана на 28. јануари 1987 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ 

ЛИЦА - РАБОТНИЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување право на надоместок на трошоците за 
закоп и посмртна помош во случај на смрт на корис-
ник на здравствена заштита од подрачјето на Оп-
штинската СИЗ за здравствена заштита — Кавадарци. 

Член 2 
Износот на надоместокот на трошоците за закоп 

се утврдува и тоа: 
— 12.450 динари, во случај на смрт на корисни-

кот до една година возраст. 
— 19.800 динари, во случај на смрт на корисник 

од 1—7 годишна возраст,-
— 27.300 динари, во случај на смрт на корисник 

од 7—15 годишна возраст; 
— 35.400 динари во случај на смрт на корисник 

на возраст над 15 годишна возраст. 

Член 3 
Во случај на корисникот да умре вон подрачјето 

на Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита, надоместокот од претходниот 
член се зголемува за 30% без оглед каде с извршен 
закопот. 
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- Доколку корисникот умре во странство, надомес-
токот од член 2 се зголемува за 50'% без оглед каде 
е извршен законот. 

Член 4 
Надоместокот на погребните трошоци се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат закопот на корне-. 
никот, врз основа на изводот од матичната книга на 
умрените^ потврдата за извршениот закоп и здрав-
ствената легитимација на корисникот. 

Во случај 'корисникот да умре во странство, по-
крај доказите од претходниот став, се поднесува и 
потврда од дипломатското претставништво на СФРЈ 
во таа земја дека лицето умрело во странство. 

Член 5 
На членовите на потесното семејство на корис-

никот што умрел, а кој од својата заработувачка ги 
издржувал, им припаѓа посмртна помош во висина 
на едномесечен износ од основицата за надоместокот 
на личен доход, односно едномесечна последна пен-
зија, материјално обезбедување, привремен надомес-
ток, при што се зема предвид и заштитниот додаток 
кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на 
инвалидност кој се исплатува со инвалидската пен-
зија што му припаѓа на умрениот корисник по про-
писите од пензиското и инвалидското осигурување. 

Се смета дека корисникот ги издржува членовите 
на семејството, ако членовите на семејството корис-
теле здравствена заштита по основ на корисникот 
кој умрел. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на погреб-

ни трошоци и посмртна помош стасува со денот на 
смртта, односно со закопот на корисникот. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. II. 1987 година. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи поранешната одлука бр. 
0201-338/10 од 27. VI. 1986 година. 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 0201-43/5 
28 јануари 1987 година Претседател, 

Кавадарци Диме Нејков, с. р. 

101. 
Врз основа на член 57 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и 
член 16 точка 9 од Статутот на Општинската СИЗ 
за здравствена заштита — Кавадарци '(„Службен глас-
ник на општина Кавадарци“ бр. 7/84), Собранието на 
Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кава-
дарци, на заедничка седница на делегатите, одржана 
на 28 јануари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА - -
ЗЕМЈОДЕЛЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на надо-

местокот, условите за стекнување и остварување на 
трошоците за закоп во случај на смрт на осигурени 
лица — земјоделци од подрачјето на Општинската 
заедница на здравство и здравствено осигурување — 
Кавадарци. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за закоп се утвр-

дува во следните износи.-
— во случај на смрт на осигурено лице до 1 го-

дина возраст — 12.450 динари,-
— во случај на смрт на осигурено лице од 1—7 

годишна возраст — 19.800 динари,-
— во случај на смрт на осигурено лице од 7—15 

годишна возраст — 27.3Q0 динари; 

— во случај на смрт на осигурено лице над 15 
годишна возраст — 35.000 динари. 

Во случај на смрт на осигуреното лице во стран-
ство, надоместокот од член 2 на оваа одлука се зго-
лемува за 5О'0/о без оглед каде е извршен закопот. 

Член 3 -
Надоместокот на трошоците за закоп се испла-

тува на лицата кои ќе го извршат закопот на ко-
рисникот, врз основа на изводот од матичната книга 
на умрените, потврдата за извршениот закоп и здрав-
ствената легитимација на корисникот. 

Член 4 
Во случај корисникот да умре во странство, по-

крај доказите од претходниот став, се поднесува и 
потврда од дипломатското, претставништво на СФРЈ 
во таа земја. 

Член 5 
Во случај корисникот да умре вон подрачјето на 

Општинската заедница, надоместокот се зголемува за 
30% без оглед каде е извршен закопот. 

Член 6 
Барањето за исплата на надоместокот на трошо-

ците за закоп стасува со денот на смртта, односно 
со закопот на корисникот. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. И. 1987 година. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи поранешната одлука бр. 0201-
338/11 од 27. VI. 1986 година. 

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 0201-42/6 
28 јануари 1987 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Диме Нејков, с. р. 

102. 
Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 
10/83) и член 16 точка 9 и 84 од Статутот на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Кавадарци, 
Собранието на Општинската СИЗ, на заедничката 
седница на делегатите на Соборот на корисниците 
на услуги и Соборот на даватели на услуги, одржа-
на на 28 јануари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ И 
ДНЕВНИЦИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА 
ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на употре-

бата на превозните средства, условите и начинот на 
остварувањето на надоместокот на патните трошоци 
и дневниците за време на патувањето со престој во 
друго место што им припаѓа на корисниците на 
здравствена заштита на товар на средствата на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Кавадарци, а во случај кога од 
матичниот лекар или лекарска комисија се упатени 
да користат здравствена заштита надвор од местото 
на нивното живеалиште и на начин пропишан со 
Статутот на Заедницата. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз им при-

паѓа на корисниците според тарифата на превозните 
средства во јавниот патен сообраќај по најкусата 
релација, 
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Кога превозот е извршен без претходен налог на 
матичниот лекар, оправданоста за извршениот пре-
воз ја цени лекарската комисија дополнително по ба-
рање на корисникот и со поднесување на потребните 
докази. 

Член з 
Надоместокот за превозот се одредува по тари-

фата на најкусата релација на превозните средства 
во јавниот сообракај — железница, автобус или 
авион. 

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус, 
за надоместок се зема пониската тарифа. 

Член 4 
Во итен случај со посебна ознака од лекар, ако 

не е обезбедено санитетско возило од здравствената 
организација му се признаваат трошоците за превоз 
со сопствено возило во висина од 15% од највисо-
ката цена на бензинот за секој изминат километар. 

Член 5 
Ако корисникот според посебни прописи има 

право на неограничен број бесплатни патувања во 
јавниот патен сообраќај не му припаѓа право на 
надоместок по оваа одлука. 

Член 6 
На корисник кој користи здравствена заштита 

спротивно на одредбите од Статутот не му припаѓа 
надоместок за патни трошоци, 

Член 7 
Налогот, односно упатот за патување во друго 

место поради амбулантско специјалистички и кон-
тролни прегледи важи, по правило, само за едно па-
тување. Доколку лекарот специјалист на кој корис-
никот му е упатен на прв преглед најде дека е 
потребно испитување и лекување и кај други специја-
листи, тоа посебно ќе го констатира, така да прво-
битниот упат ќе важи и за останатите прегледи. 

Кога корисникот во смисла на претходниот став 
е упатен, односно преземен на амбулантно-специја-
листичко лекување или испитување издадениот налог 
важи за сето време додека трае лекувањето, односно 
испитувањето. 

Здравствената работна организација, односно ле-
карот на истата, кој на упатениот корисник му пру-
жил здравствена заштита, на налогот за патување 
треба да потврди колку време корисникот тука се 
задржал во врска со прегледот (датум и часови) ове-
рен со печат и потпис, што е доказ дека корисникот 
патувал и се јавил за здравствена заштита. Ако не 
е консгатиран часот на почеток и завршување на 
времето на задржувањето, се исплатува само поло-
вина дневница од износот утврден во член 8. 

Член 8 
Надоместокот на име исхрана и сместување за 

време на патувањето и престојот во друго место на 
корисникот изнесува и тоа: 

1. на подрачјето на сопствената општина односно 
Заедницата — 450 динари; 

2. вон Заедницата, а на подрачјето на СРМ — 
Ѕ00 динари,-

3. надвор од подрачјето на СРМ — 1.050 динари,-
4. ако се упатува во други републички и покра-

ински центри — 1.350 динари. 
За корисниците —,деца до навршување на 7 го-

дишна возраст надоместокот од претходниот став се 
намалува за 50%. 

Надоместокот им припаѓа во полн износ ако па-
тувањето и престојот во друго место заедно со ча-
совите поминати на пат траело повеќе од 12, а по-
малку од 24 часа, а во половина износ ако патува-
њето и престојот траело повеќе од 8, а помалку од 
12 часа. 

Хотелска сметка се признава одделно до висина 
на хотел од Б категорија. 

Член 9 
Барањето за исплатување на надоместокот од 

претходниот член стасува првиот нареден ден по за-
вршеното патување, односно завршеното лекување. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. II. 1987 година. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за надоместокот на 
патните трошоци на осигурените лица, бр. 0201-338/12 
од 27 јуни 1986 година. 

Бр. 0201-42/7 
28 јануари 1987 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Диме Нејков, с. р. 

103. 
Врз основа на член 112 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), 
член 28 и 29 од Статутот на Општинската заедница 
— Кавадарци, Собранието на Општинската заедница 
за здравствена заштита — Кавадарци, на заедничка 
седница на делегатите на Соборот на корисниците на 
услуги и Соборот на давателите на услуги, одржана 
на 28 јануари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ШТО ЌЕ СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕ-
СЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ КО-

РИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во пос-

тојани месечни износи за одделни категории на 
здравствена заштита ќе се плаќаат и тоа: 

1. за лицата на доброволна и задолжителна прак-
тика (волонтери) што не примаат личен доход ако 
работат со полно работно време, во износ од 1.600 
динари за задолжителна здравствена заштита, за 
останати права од здравствена заштита и во случај 
несреќа на работа и заболување од професионални 
болести; 

2. за учениците во стопанството односно учени-
ците на училиштата од средно образование за од-
делни занимања за кои покрај училишната се изве-
дува и практична настава во износ од 1.600 динари 
за задолжителните видови на здравствена заштита за 
останати права од здравствено осигурување и за 
случаи несреќа на работа и заболување од профе-
сионални болести,-

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции за кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инва-
лидност, во износ од 1.600 динари,-

4. за лицата кои учествуваат во организирани 
работни акции, ако на тие работи работат најмалку 
6 часа дневно, во износ, од 16.000 динари,-

5. за лицата кои се наоѓаат на обука и оспосо-
бување за општонародна одбрана и општествена са-
мозаштита, припадниците на територијалната одбра-
на и на цивилната заштита за време на обука, оспо-
собување и вршење на должност, во износ од 1.600 
динари,-

6. за уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од Извршниот совет, во из-
нос од 1.600 динари,-

7. за членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на привремена работа во 
странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, 
а на кои не им е обезбедена здравствена заштита 
кај странскиот носител на здравственото осигурува-

. ње, во износ од 1.600 динари; 
8. за пензионерите од странски носители на оси-

гурување додека престојуваат на подрачјето на за-
едницата, ако по меѓународен договор не е опреде-
лено поинаку, во износ од 1.600 динари; 
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9. за лицата што се привремено невработени, а 
редовно се пријавуваат кај заедницата за вработу-
вање во износ од 1.600 динари; 

10. за лицата привремено невработени додека се 
пријавуваат на надлежната заедница за вработува-
ње, примаат материјално обезбедување под условите 
утврдени со самоуправен акт на Заедницата за вра-
ботување во износ од 2.214 динари; 

11. за лицата на школување, стручно оспособу-
вање и усовршување или постдипломски студии во 
земјата и странство, кои поради тоа го прекинале 
работниот однос, ако за тоа време примаат стипен 
дија во износ од 1.600 динари; 

12. за лицата кои организацијата пред заснова-
ње на работен однос ги упати како свои стипендисти 
на практична работа во друга организација заради 
стручно оспособување или усовршување во износ од 
1.600 динари. 

Член 2 
Во постојан месечен износ се плаќаат и при-

донеси за здравствена заштита во случај на повреда 
на работа и заболување од професионални болести 
за: 

1. учениците во средното насочено образование 
и студентите на вишото и високото образование за 
време на практичната работа во врска со наставата, 
во износ од 500 динари; 

2. лицата кои учествуваат на младински работни 
акции кои според прописите за ПИО се осигурени 
во случај на инвалидност, во износ од 500 динари; 

3. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, во износ од 500 динари; 

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособу-
вање за општонародна одбрана и безбедност и оп-
штествена самозаштита припадници на територијал-
ната одбрана и на цивилната заштита за време на 
обука, оспособување и вршење на должност, во 
износ од 500 динари; 

5. за лицата кои работат помалку од половината 
од полното работно време, во износ од 560 динари; 

6. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги организира 
или упатува Заедницата за вработување, како и ли-
цата на професионална рехабилитација или школу-
вање во соодветните организации на здружен труд, 
во износ од 560 динари; 

7. за лицата учесници во активности при 'при-
родни и други тешки несреќи и активности при 
противпожарната заштита, во износ од 500 динари; 

8. за лицата кои по барање на надлежни орга-
ни за внатрешни работи или овластено службено ли-
це ќе укажат помош на овие органи во вршењето 
на нивните должности за време на укажување на 
таквата помош според соодветните прописи, во износ 
од 500 динари,-

9. за лицата кои вршат повремени или привре-
мени работи по основ договор, во износ од 560 ди-
нари. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа одлу-

ка, освен за лицата од член 1 точка 8, се пресме-
туваат и плаќаат однапред. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време по-
кусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката бр. 0201-338/13 од 27. 
VI. 1986 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во Сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1987 година. 
Одлуката ќе се објави во „Службен весник на 

СРМ“. 
Бр. 0201-42/8 

28 јануари 1987 година 
Кавадарци 

Претседател, 
Диме Нејков, с. р. 

104. 
Врз основа на член 161 од Статутот на Општин-

ската СИЗ за здравствена заштита — Кавадарци, а 
врз основа на основите на политиката за општа и 
заедничка потрошувачка во општината Кавадарци за 
1987 година, Собранието на СИЗ за здравство, на 
седницата одржана на 28 јануари 1987 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВО 
И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ-

ТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Работните луѓе во ОЗТ и граѓаните кои се за-

нимаваат со самостојна стопанска и нестопанска деј-
ност во 1987 година ќе ги издвојуваат следните при-
донеси за финансирање на здравството и здравстве-
ното осигурување: 

1. ОЗТ од областа на стопанството и нестопан-
ството (дејностите од 01 до 14) ,ќе издвојуваат 9% 
ОД бруто ЛИЧНИОТ ДОХОД; 

2. граѓаните кои остваруваат личен доход од 
обавување на самостојна стопанска или нестопанска 
дејност, а се оданочуваат по стварен доход ќе из-
двојуваат 9,50% од утврдената даночна основица за 
1987 година; 

3. граѓаните кои остваруваат личен доход од оба-
вување на самостојни стопански или нестопански деј-
ности, а се оданочуваат во паушален износ ќе ги 
плаќаат следните придонеси: 

— граѓаните кои се занимаваат со самостојни сто-
пански и нестопански дејности, кои со Одлуката на 
Собранието на општината се прогласени за дефици-
тарни и на одумирање, ќе плаќаат придонес по стап-
ка од 9,50% на основицата минимален личен доход 
остварен во претходната 1986 година; 

— останатите паушалисти ќе плаќаат придонес 
по стапка од 9,500/о на основица просечен личен до-
ход остварен во претходната 1986 година. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање во случај несреќа на работа и заболување од 
професионални болести на работниците во 1987 го-
дина се утврдува на 0,50% на остварениот доход на 
ОЗТ од областа на стопанството и нестопанството. 
ОЗТ кои не пресметуваат доход ќе плаќаат 0,5% на 
бруто личниот доход. 

Член 3 
Од вкупно собраните средства за здравство и 

здравствено осигурување ќе се издвојат 5% за из-
градба на болницата и 2% за набавка на медицин-
ска опрема неопходна за нормално обавување функ-
цијата на здравствената заштита. 

Член 4 
Медицинскиот центар — Кавадарци и Градската 

аптека „16 Јуни“ — Кавадарци се ослободуваат од 
плаќање на придонеси од доходот и личните дохо-
ди за 1987 година — дејност здравство шифра 13. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе се применува од 1. I. 1987 година, а 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ“. 

Член 6 
Со примената на оваа одлука престанува да важи 

Одлуката која е објавена во „Службен весник на 
СРМ“ во 1986 година. 

Бр. 0201-42/10 
28 јануари 1987 година 

Кавадарци 
Претседател, 

Диме Нејков, с. р. 
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105. 
Врз основа на член 161 од Статутот на Општин-

ската СИЗ за здравствена заштита — Кавадарци, а 
во согласност со Соборот на здружениот труд на 
Собранието на општината Кавадарци, Собранието на 
општинската СИЗ за здравствена заштита — Кава-
дарци, на седницата одржана на 28 јануари 1987 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

1 Член 1 
Земјоделците осигуреници — обврзници за пла-

ќање данок од личен доход од вршење на земјо-
делска дејност, земјоделците глави на семејствата кои 
со други семејства живеат во едно заедничко дома-
ќинство, а се обврзници за плаќање данок од личен 
доход од вршење на земјоделска дејност и земјо-
делците чии брачни другари се вработени во здру-
жениот труд со општествени средства или вршат 
самостојна дејност за 1987 година ќе плаќаат при-
донес за здравствено осигурување и тоа: 

— 23% од катастарскиот приход на осигурени-
кот, и 

— 2000 динари по семејство. 
Член 2 

Земјоделците — глави на семејствата кои со дру-
ги семејства живеат во едно земјоделско домаќин-
ство, а не се обврзници за плаќање данок од личен 
доход од вршење на земјоделска дејност, истиот ќе 
го плаќаат во фиксен износ од 3000 динари. 

Член 3 
Земјоделците кои вршат земјоделска дејност со 

земјиште земено под закуп и лицата кои исклучиво 
се занимаваат со сточарство или риболов, а не се 
обврзници за плаќање на данок од личен доход од 
вршење на земјоделска дејност, придонесот за здрав-
ствено осигурување ќе го плаќаат во фиксен износ 
и во процент од катастарскиот приход од подрачје-
то на општината со кој се обезбедуваат средства за 
здравствено осигурување на земјоделците. 

Член 4 
Со оваа одлука се заменува претходната Одлука 

која ,е објавена во „Службен весник на СРМ“. 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во ,„Службен весник на СРМ“, 
а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.' 

Бр. 0201-42/11 
28 јануари 1987 година Претседател, 

Кавадарци Диме Нејков, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред овој суд е заведен спор за надомест на 

штета по тужбата на тужителот ЗОИЛ „Дунав" ОЗР 
Белград — филијала Стари град, против тужениот 
Мунафер Рустем од Скопје, ул. „Никола Малешев-
ски“ бр. 86/1-26, сега со непозната адреса на жи-
веење. Вредност на спорот 39.993,15 динари. 

Се повикува тужениот Мунафер Рустем да се 
јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот или во истиот рок да ја достави својата 
сегашна адреса на живеење. 

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 де-
на, на истиот ќе му биде одреден привремен стара-
тел во смисла на член 84 од ЗПП кој ќе ги заста-
пува неговите интереси пред судот се до окончува-
њето на постапката или до неговото појавување пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V. 
П. бр. 3300/85. (45) 

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак 
по тужбата на тужителката Жаклина Далип, родена 
Фаич од Скопје, против тужениот Мамер Далип, сега 

Бр. е - Стр. W 

на привремена работа во странство, со непозната 
адреса. Вредност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужениот Мамер Далип да се јави 
во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на 
овој оглас или, пак, во истиот рок да ја достави 
точната сегашна адреса на живеење. Во спротивно, 
на истиот ќе му биде одреден привремен старател 
кој ќе ги штити неговите права и интереси во оваа 
постапка, согласно Законот за процесната постапка. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, XV. П. 
бр. 777/87. (46) 
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154. Одлука за распоредување на средствата 
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157. Решение за назначување помошник на 
секретарот на Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија и шеф на Ре-
публичкиот протокол — — — — — 159 

158. Решение за разрешување од должноста 
помошник на претседателот на Републич-
киот комитет за градежништво, урбанизам 
и заштита на човековата околина — — 159 

159. Решение за определување на производни 
региони и реони за производство на су-
ров тутун во лист — — — — — — 159 

160. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 45/83 од 5 декември 1986 година — 160 

161. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 200/83 од 5 декември 1986 година — 160 

162. Одлука на Уставниот суд - на Македонија, 
У. бр. 201/83 од 5 декември 1986 година — 161 

163. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 149/84 од 14 јануари 1987 година 162 
Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 
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99. Одлука за утврдување на основица за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување на лица вра-
ботени кај приватни работодавци за 1987 
година — — — — — — — — — 163 

100. Одлука за висината на износот на тро-
шоците за закоп и посмртна помош на 
осигурените лица — работници — — — 163 

101. Одлука за висината на надоместокот на 
трошоците за закоп на осигурените лица 
— земјоделци — — — — — — — 164 

102. Одлука за надоместок на патните трошо-
ци и дневниците на корисниците на здрав-
ствена заштита кои се упатуваат на прег-
лед и лекување во друго место — — — 164 

103. Одлука за придонесите за здравствено 
осигурување што ќе се плаќаат во пос-
тојани месечни износи^ за одделни катего-
рии корисници на здравствена заштита — 165 

104. Одлука за стапката на придонесот за 
здравство и здравствено осигурување на ' 
работниците за 1987 година — — — — 166 

105. Одлука за утврдување на фиксниот износ 
и стапката на придонесот за здравствено 
осигурување на земјоделците за 1987 го-
дина — — — — — — — — — 167 
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НОВИ ИЗДАНИЈА 

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА 
УПРАВНА ПОСТАПКА 

со објаснувања и со предметен регистар 
— Второ изменето и дополнето издание 

Цена на еден примерок 1.700. — динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА 
ПОСТАПКА 

— со објаснувања и судска практика 
и со регистар на поимите — 
Второ изменето и дополнето издание 

Цена на збирката е 980. — динари 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Цена на збирката е 1.250 — динари 

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 
И ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Цена на еден примерок 260. — динари 

ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА 
Цена на еден примерок 200. — динари 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ 
НА ПАТИШТАТА 

(сојузен и републички) 
Второ изменето и дополнето издание 

Цена на збирката е 1400. — динари 

ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980—1984 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
И СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 
книга III Цена на еден примерок 1.500. — динари 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА 

со експозе 
и со основни индикатори на развојот на СР Македонија за 
периодот 19Ѕ6—1990 

Цена на еден примерок 500. — динари 

ДОЛГОРОЧЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 
ОД 1986 ДО 2000 ГОДИНА 

со основни индикатори на развојот на СР Македонија за 
периодот од 1986 до 2000 година 

Цена на еден примерок 480. — динари 

Порачки прима СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ — 91000 — Скопје, 
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498 

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

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје. 


