
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 9 август 1978 
С к о п ј е 

Број 29 Год. XXXIV 

Претплатата за 1978 година изне-
сува 400 динари. Овој број чини 10 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

367. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРИ, 
на седницата одржана на 6 јули 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Незир Рамадан Незири, од Скопје, 
2. Ајдини Сами Неметали, од е. Бродец, 
3. Митре Стево Ристевски, од Битола, 
4. Доста Коле Митреска, од е. Лескоец, 
5. Слободан Сотир Блажевски, од Битола. 

II 
Од неиздржаниот дел од казната се простат 12 

месеци на: 
1. Славко Мирче Груевски, од Гостивар. 

III 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 

месеци на: 
1. Александар Димитар Димитриев, од Скопје, 
2. Авдираим Шаќир Руимовски, од нас. Дра-

чево, 
3. Крсте Насте Ристевски, од Охрид, 
4. Љубе Трајан Цветановски, од е. Ново Село, 
5. Стјепан Иван Покупец, од Скопје, 
6. Јане Горѓи Манасиев, од Кочани, 
7. Драги Филип Данчевски, од е. Бразда, 
8. Павле Борис Велевски, од Битола, 
9. Ирина Михаило Варзиќ, од Битола. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 9 

месеци на: 
1. Сејфули Џемаил Ракип, од е. Чегране. 

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 
година на: 

1. Димитар Атанас Варсанис, од Титов Велес, 
2. Камберали Фаик Рамизи, од е. Голема Речица, 
3. Петар Прокопие Забазановски, од Скопје, 
4. Симо Митре Шамоски, од е. Могила, 
5. Муамет Фаик Исмаили, од е. Голема Речица, 
6. Реџеп Рустем Исмани, од Урошевац, 
7. Фадил Шабан Небиов, од е. Бучин. 

VI 
Неиздржаниот дел од казната се намали за 2 

години на: 
1. Симеон Горѓи Ивановски, од Ресен. 

VII 
Изречената казна затвор се замени со условна 

осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осуде-
ните во рок од 1 година не сторат ново кривично 
дело на: 

1. Стана Васо Симиќ, од Ѓорче Петров, 
2. Ајдар Амдија Муратовски, од е. Моторче, 
3. Суља Сулејман Неврус, од е. Долно Татеши, 

4. Трајче Перо Бошков, од е. Возорци, 
5. Доно Станоја Камчев, од Кавадарци, 
6. Кирил Љубен Стојанов, од е. Ново Коњарево, 
7. Велика Петруш Ристова, од е. Теранци. 

VIII 
Неиздржаниот дел од казната затвор се замени 

со условна осуда со тоа што тој дел од казната не-
ма да се изврши ако осудените во рок од 1 година 
не сторат ново кривично дело на: 

1. Благој Коста Беговски, од Битола, 
2. Ристо Јордан Митревски, од Кочевје. 

IX 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Ристо Ѓело ѓеорѓиев, од Кавадарци. 

X 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши доколку осудените во рок од 1 го-
дина не сторат ново кривично дело на: 

1. Етем Ќемил Наџиповски, од е. Г. Папрадник, 
2. Јован Тодор Ангелов, од Штип, 
3. Џека Реџеп Сулејман, од Дебар, 
4. Ката Владо Ташева, од е. Крњево, 
5. Адил Башини, од е. Манастирица, 
6. Мемедалиј а Абедин Мемедали, од е. Шип-

ковица, 
7. Благоја Бојко Стојановски, од Скопје. 

XI 
Изречената казна затвор во траење од 4 месеци 

се замени со условна студа со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Геро Методи Максимовски, од е. Огут. 

ХИ 
Изречената казна затвор во траење од 5 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот не стори ново кривично 
дело во рок од 1 година на: 

1. Аќиф Шаќир Муслиовски, од е. Д. Косо-
врасти. 

XIII 
Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Акиф Башини, од е. Манастирци, 
2. Душко Христо Константинов, од Битола. 

XIV 
Излечената казна затвор во траење од 8 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Новица ѓорѓи Цветановиќ, од е. Јаковљеве. 

XV 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

ци и 15 дена се замени со условна осуда со тоа 
што таа нема да се изврши ако осудениот во рок 
од 2 години не стори ново кривично дело на: 

1. Верка Рампо Неделкоска, од Прилеп. 
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XVI 
Изречената казна затвор се замени со условна 

осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осу-
дените во рок од 2 години не сторат ново кривично 
дело на: 

1. Воин Трајан Митревски, од е. Раица, 
2. Марица Видоја Илиќ, од Ниш. 

XVII 

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 2 години не сто-
ри ново кривично дело на: 

1. Ордан Горѓи Коцев, од Кавадарци. 

XVIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 08-226 
6 јули 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

Бр. 23-1639/1 
14 јули 1978 година 

Скопје 

369. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката за утврду-

вање на вкупниот износ на девизите за потребите 
на Социјалистичка Република Македонија за 1978 
година („Службен весник на СРМ", бр. 44/77), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТ-
РЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 1978 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за распоредување на девизите ут-

врдени за потребите на Социјалистичка Република 
Македонија за 1978 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 8/78 и 13/78), во распоредот на девизите 
реден број 16 „Собранија на општините, градот 
Скопје и за Заедницата на општините и градовите 
на Македонија" износот „2.000.000" се заменува со 
„1.000.000" а износот „5.000.000" се заменува со 
„4.000.000";' 

— во реден број 25 од распоредот „Девизна ре-
зерва" износот „3.450.000" се заменува со износот 
„4.450.000", а износот „6.431.000" се заменува со из-
носот „7.431.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во ,сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-1638/1 Претседател 
14 јули 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

370. 
Врз основа на член 7, став 1 од Законот за осно-

вање на организација за приредување игри на сре-
ќа („Службен весник на СРМ" бр. 46/72), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЛОТАРИ-

ЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1978 ГОДИНА 

1. Приходот што ќе го оствари организацијата 
на здружениот труд за приредување игри на среќа 
— Лотарија на Македонија во 1978 година, по одби-
вањето на износот за исплата на добивките и за 
финансирање на VIII медитерански игри, ќе се рас-
пределува во проценти на следниве корисници: 

368. 
Врз основа на член 22 од Законот за основање и 

работа на Републичкиот завод за судски вештаче-
ња во областа на финансиите, материјалното рабо-
тење и сообраќајот („Службен весник на СРМ", бр. 
9/77), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ПОЧНУВАЊЕТО 
СО РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА 
СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИ-

НАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И 
СООБРАЌАЈОТ 

1. Републичкиот завод за судски вештачења во 
областа на финансиите, материјалното работење и 
сообраќајот ќе почне со работа-на 1 октомври 1978 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

2. Приходот од точката 1 под а) ќе го користи 
Лотаријата на Македонија за покривање на тро^ 
шоците на работењето, личните доходи, законски-
те и договорни обврски и фондовите на работната 
заедница. 

Приходот од точка 1 под б) ќе се користи за 
трошоците на работењето на Заедницата на Југо-
словенската лотарија. 

Приходот од точката 1 под в) е наменет за фи-
нансирање на целите на социјално-хуманитарните 
дејности. 

Приходот од точката 1 под г) ќе се користи, по 
одбивањето на износот на Фудбалскиот сојуз на 
Југославија во висина што одговара на 10°/о од 
планираниот промет на спортската прогноза за из-
градба, опремување, инвестиционо и техничко одр-
жување на објектите за физичка култура. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
1978 година. 

Бр. 23-923/1 Претседател 
24 април 1978 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 
371. 

Врз основа на член 41 алинеја 8 од Деловникот 
на Претседателството на СРМ и дел 3, точка 2 од 
Одлуката за организацијата и делокругот на Служ-
бата на Претседателството на СРМ, Претседателст-
вото на СРМ, на седницата одржана на 28 јуни 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СЕКРЕ-

ТАРОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ 
1. За помошник на секретарот на Претседател-

ството на СРМ се именува Трајче Нацевски. 
2. Оваа одлука влегува во сила со донесување-

то, а ќе се објави во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 08-224 Претседател 
30 јуни 1978 година на Претседателството на СРМ, 

Скопје Видое Смилевски, е. р. 
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ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

286. 
Врз основа на член 139 од Уставот на СР Ма-

кедонија, а заради усогласување на начинот на ко-
ристење на средствата издвоени за изградба и ре-
конструкција на патната мрежа од IV ред и оства-
рување на задачите од Општествениот план за оп-
штествеко-економскиот развој на СР Македонија 
од 1976 до 1980 година, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија и собранијата на оп-
штините го склучија следниов 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТ-
НАТА МРЕЖА ОД IV РЕД ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со овој општествен договор се утврдува начи-

нот на обезбедување и користење на средствата за 
изградба и реконструкција на патната мрежа од 
IV ред во периодот од 1976 до 1980 година. 

Член 2 
Од средствата за инвестиции во стопанството 

(дел задржан за определени намени) во периодот 
од 1976 до 1980 година, Републиката ќе обезбеди 50 
милиони динари за учество во изградбата и ре-
конструкцијата на патната мрежа од IV ред во Ре-
публиката. 

Учесниците во Договорот се спогодија средст-
вата од 50 милиони динари да се користат за уче-
ство во вкупната вредност на работите на патиш-
тата од IV ред, без обврска на враќање. 

За обезбедување на побрза изградба и рекон-
струкција на патната мрежа од IV ред, Собрание-
то на СР Македонија ќе изврши и измени во одно-
сите на распределбата на средствата за јавни па-
тишта што се формираат од надоместоците што се 
плаќаат за друмски моторни возила и од други 
извори на приходи определени со посебни прописи, 
како и на приходите остварени во определен износ 
од малопродажната цена на бензинот и плинското 
масло во корист на патиштата од IV ред. Стапката 
за издвојување во корист на патиштата од IV ред 
при надоместоците што се плаќаат за друмски мо-
торни возила и од други извори на приходи опре-
делени со посебни прописи ќе ја зголеми од 15°/о 
на 20°/е, а стапката од приходите остварени во оп-
ределен износ од малопродажната цена на бензинот 
и плинското масло од 18% на 25%. 

Член 3 
Собранијата на општините се обврзуваат сред-

ствата што ќе ги остварат од прераспределба на 
средствата за јавни патишта што се формираат од 
надоместоците што се плаќаат за друмски моторни 
возила и од други И З В О Р И на приходи определени со 
посебни прописи и од приходите остварени во опре-
делен износ од малопродажната цена на бензинот и 
плинското масло да ги наменат за изградба и ре-
к о н с т р у и р а на патната мрежа од IV ред и да 
обезбедат најмалку исто толку средства од досе-
гашните редовни приходи по овој основ. 

Собранијата на општините земаат обврска, пре-
ку самоуправни спогодби со месните заедници, 
основните организации на здружениот труд и други 
органи, организации и заедници, да обезбедат и 
други потребни дополнителни средства. 

Член 4 
Средствата од член 2, став 1 на овој договор, 

Републиката ќе ги обезбеди преку Советот за из-
градба, реконструкција и одржување на патишта-
та, а ќе се користат на начин и под услови што ќе 
се утврдат со програмата што ќе ја утврди Изврш-
ниот совет во договор со соодветните органи на 
општините. 

Учесниците на Општествениот договор се спого-
д б а при подготвувањето на програмата приоритет 
да им се даде на патиштата од IV ред во погра-
ничните подрачја, на подрачјата од интерес за оп-
штонародната одбрана и на подрачјата што со пре-
распределбата на приходите добиваат релативно по-
малку средства. 

Член 5 
Потписниците на Договорот се согласија, во слу-

чај на ненаменска употреба на средствата и неиз-
вршување на преземените обврски од став 1 на 
член 3 на овој договор, да се покрене постапка за 
ограничување на правото на користење на средст-
вата од член 2 од Договорот. 

Член 6 
Општествениот договор, во името на учесниците 

на договорот, го склучуваат нивните овластени ор-
гани. 

Општествениот договор се смета за склучен ко-
га ќе го потпишат во истоветен текст овластените 
претставници — потписници на Општествениот до-
говор. 

Општествениот договор влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 12-2119/1 
12 март 1976 година 

Скопје 

ПОТПИСНИЦИ: 
Собранието на СР Македонија 
Собрание на општината 
Берово, 
Собрание на општината 
Битола, 
Собрание на, општината 
Брод Македонски, 
Собрание на општината 
Валандово 
Собрание на општината 
Виница Македонска, 
Собрание на општината 
Гевгелија, 
Собрание на општината 
Гостивар, 
Собрание на, општината 
Дебар, 
Собрание на општината 
Делчево, 
Собрание на општината 
Демир Хисар, 
Собрание на општината 
Кавадарци, 
Собрание на општината 
Кичево, 
Собрание на, општината 
Кочани, 
Собрание на општината 
Кратово, 
Собрание на општината 
Крива Паланка, 
Собрание на општината 
Крушево, 
Собрание на општината 
Куманово, 
Собрание на, општината 
Неготино, 
Собрание на, општината 
Охрид, . 
Собрание на општината 
Прилеп, 
Собрание на општината 
Пробиштип, 
Собрание на општината 
Радовиш, 
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Собрание на општината 
Ресен, 
Собрание на општината 
Свети Николе, 
Собрание на' општината 
Скопје, 
Собрание на општината 
Струга, 
Собрание на општината 
Струмица, 
Собрание на општината 
Тетово, 
Собрание на општината 
Титов Велес, 
Собрание на општината 
Штип. _ _ 

287. 
Врз основа на член 128, 138 и 586 од Законот 

за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
53/76) и член 6 од Општествениот договор за заед-
ничките основи и мерила во усогласувањето на са-
моуправното уредување на односите во распореду-
вањето на доходот и чистиот доход и распределба-
та на средствата за лични доходи во Социјалистич-
ка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/77), работниците во работните заед-
ници на органите на управата и во стручните служ-
би на собранијата и извршните органи на општест-
вено-политичките заедници во СР Македонија и 
Синдикатот на работниците од општествените деј-
ности на Македонија склучија 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ 
И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ВО РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОР-
ГАНИТЕ НА УПРАВАТА И ВО СТРУЧНИТЕ 
СЛУЖБИ НА СОБРАНИЈАТА И ИЗВРШНИТЕ 

ОРГАНИ НА ОПШТЕСТВЕНО -ПОЛИТИЧКИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Работниците во работните заедници на орга-
ните на управата и во стручните служби на собра-
нијата и извршните органи на општествено-поли-
тичките заедници (во натамошниот текст: учесни-
ци во спогодбата) со оваа самоуправна спогодба ги 
утврдуваат основите и мерилата за: 

— распределба на средствата за лични доходи 
според резултатите од трудот на работниците и 
нивниот личен придонес во успешното извршување 
на задачите на работната заедница и според оп-
штествено утврдените основи и мерила за распре-
делбата, кои важат за организациите на здруже-
ниот труд; 

— учество на работниците во распределбата на 
средствата за лични доходи по основ на минат труд 
и солидарност на работниците; 

— вреднување на трудот за извршената работа 
во работното време подолго од 42 часа во недела-
та, за работата во деновите на одмор и деновите на 
празници и за работата ноќе; 

— определување надоместок на личниот доход 
за време на привремена спреченост во работата по-
ради болест, годишен одмор и други отсуства од 
работа; 

— утврдување на висината на личните прима-
ња од средствата за заедничка потрошувачка и 
на личните примања што ги товарат материјални-
те трошоци. 

Учесниците во спогодбата се согласни на един-
ствен начин да ги регулираат и другите прашања 
што се од значење за склучувањето и применува-
њето на спогодбата, како што се: обврските и одго-
ворностите на учесниците во применувањето и 
спроведувањето на одредбите од оваа спогодба, 
пристапувањето и истапувањето, постапката за из-

мени и дополнувања на спогодбата како и други 
прашања од заеднички интерес. 

Член 2 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат да се 

залагаат, во рамките на утврдените заеднички осно-
ви и мерила од оваа спогодба и Општествениот до-
говор, работниците во работните заедници самос-
тојно да одлучуваат за распределбата на средствата 
за лични доходи и заедничка потрошувачка во сог-
ласност со програмата за работа и оцената за из-
вршената работа. 

Член 3 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат: 
— заедничките основи и мерила од оваа само-

управна спогодба постојано да ги унапредуваат и 
усовршуваат во согласност со одредбите од Законот 
за здружениот труд, другите прописи и со политич-
ките ставови на Сојузот на комунистите и на Соју-
зот на синдикатите; 

— средствата за лични доходи и заедничка 
потрошувачка на работниците во работните заед-
ници да се усогласуваат со висината и движењето 
на личните доходи и средствата за заедничка пот-
рошувачка на работниците во основните организа-
ции на здружениот труд од областа на стопанст-
вото на општествено-политичките заедници, водеј-
ќи притоа сметка и за значењето на работите и 
вршењето на работните задачи, за посебните услови 
за работа и за одговорноста при работите односно 
работните задачи; 

— односите во стекнувањето и распределбата 
на средствата за лична и заедничка потрошувачка 
да се утврдуваат на тој начин така што нивото, 
движењето и односите во личните доходи и сред-
ствата за заедничка потрошувачка да бидат во сог-
ласност со обемот и квалитетот на остварените ре-
зултати во работата, земајќи ги предвид видот и 
сложеноста на извршените работи и одговорноста 
за нивното извршување, користењето на работното 
време и другите услови за работа, остварените заш-
теди во работата, рационализацијата на трудот и 
нивниот придонес во општото зголемување на оп-
штествената продуктивност на трудот во општест-
вено-политичките заедници; и 

— во работните задачи да се разработуваат и 
усовршуваат основите и мерилата за утврдување 
на работниот придонес, така што секој работник да 
биде заинтересиран за остварување на подобри ре-
зултати со порационален и поефикасен труд. 

Член 4 
Средствата за лични доходи, во смисла на оваа 

самоуправна спогодба, ги сочинуваат средствата на-
менети за лични доходи за редовната работа со 
полно и неполно работно време, за работата подол-
га од 42 часа во неделата, за работата во денови-
те на одмор и деновите на празници и за работата 
ноќе. за минатиот труд, за исплати по основ на из-
вршување на привремени и повремени работи (до-
говор за дело) и за надоместоци на личните доходи. 

Член 5 
Средствата за заедничка потрошувачка, во 

смисла на оваа самоуправна спогодба, ги сочину-
ваат паричните средства наменети за решавање на 
станбените потреби и за објекти за општествен 
стандард и стручно образование и личните прима-
ња за задоволување на другите заеднички потре-
би на работниците во работните заедници. 

Член 6 
Личните примања од средствата за заедничка 

потрошувачка, во смисла на оваа самоуправна спо-
годба, ги опфаќаат средствата на непосредна испла-
та на следниве намени: 

— регрес за годишен одмор; 
— испратнина при одење во пензија; 
— јубилејни и други награди; 
— помошти по основ на солидарност; 
— надоместок за општествена исхрана; и 
— за други заеднички потреби. 
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Член 7 
Личните примања што ги товарат материјални-

те трошоци, во смисла на оваа самоуправна спо-
годба, се: 

— дневниците за службено патување во земја-
та и во странство ; 

— надоместокот на трошоците за превоз на ра-
ботниците при доаѓање и одење на и од работа; 

— надоместокот за користење на сопствено во-
зило за службена цел; 

— надоместокот за одвоен живот, теренски до-
даток, селидбени трошоци и други надоместоци. 

II. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 

ДОХОДИ 

Член 8 
Учесниците се обврзуваат во самоуправните оп-

шти акти за распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка потрошувачка да се утврди и 
поблиску да се разработи следново: 

1. класификација на сите работи и работни за-
дачи, тргнувајќи особено од природата и значење-
то на работите, нивниот обем, сложеноста, одговор-
носта и ел.; 

2. работни норми и нормативи за квалитетот на 
работите и работните задачи во работната заедни-
ца, тргнувајќи од плановите и програмите за ра-
бота; и 

3. личниот доход да се определува според од-
напред утврдени основи и мерила. 

Член 9 
Со основите и мерилата за распределба на сред-

ствата за лични доходи, работниците во работната 
заедница обезбедуваат личните доходи да се утвр-
дуваат според придонесот во работата и да се сооб-
разат со резултатите на трудот и работењето што 
ги остварува во работната заедница во целина. 

Придонесот на работникот се утврдува завис-
но од квалитетот и квантитетот во работењето, 
имајќи ги предвид особено: 

— обемот и сложеноста на работата; 
— квалитетот на остварените резултати од ра-

ботењето; 
— успешноста во користењето на средствата на 

трудот; 
— остварените заштеди; 
— користењето на работното време; 
— одговорноста; и 
— условите под кои работникот работи. 

Член 10 
Покрај начелото за распределба според трудот, 

работниците во работната заедница го применуваат 
и начелото на солидарност, предимствено со корис-
тење на средствата за заедничка потрошувачка по-
ради покривањето на определени социјални и дру-
ги потреби на работникот и на членовите на него-
вото семејство. 

Врз основа на начелото на солидарност, работ-
никот од средствата за лични доходи остварува га-
рантиран личен доход, личен доход на работник со 
намалена работна способност и за вложен труд на 
ученик кој со практична работа се оспособува за 
вршење на определено занимање. 

Основите и мерилата за користење на средст-
вата за заедничка потрошувачка, според начелото 
на солидарност, се утврдуваат со самоуправен општ 
акт согласно со оваа самоуправна спогодба. 

Член 11 
Работникот што со иновација, рационализаци-

ја или друг вид творештво во работата или со 
вонреден придонес во извршувањето на работите 
и работните задачи во значителна мера придоне-
сува за подобра организација и метод на работа на 
работната заедница има право на посебен надо-
месток под услови утврдени со самоуправниот општ 
акт. 

1. Обем и сложеност на работата 

Член 12 
За утврдување на обемот на работата се земаат 

предвид работите и работните задачи што произ-
легуваат од планот и програмата за работа на ор-
ганот на управата. 

Учесниците во спогодбата се согласни да извр-
шат нормирање на сите работи и работни задачи 
што можат да се мерат со определени егзактни или 
искуствени мерила, како што се: работи на препис 
(дактилографски работи), стенографски работи, ра-
боти на писарница, финансиско-материјални кни-
жења, преведување, лекторирање, одржување на 
згради и други средства за работа, како и други 
помошни работи. 

За работите и работните задачи за кои не пос-
тојат егзактни или искуствени мерила за утврду-
вање на обемот на работата, со самоуправен општ 
акт се утврдуваат мерила за нивната оцена и врз 
основа на нив се оценуваат резултатите од трудот 
и придонесот на секој работник. 

Оценувањето на работите и работните задачи 
од став 3 на овој член претставува посебен начин 
на мерење на резултатите и на придонесот на ра-
ботниците. 

Член 13 
За сите работи и работни задачи од делокру-

гот на работењето на работната заедница утврдени 
со самоуправниот општ акт за систематизација на 
работите и работните задачи, учесниците се соглас-
ни да се утврди степенот на нивната сложеност, 
тргнувајќи од наједноставните до најсложените ра-
боти. 

Член 14 
При утврдувањето на степенот на сложенос-

та на работите односно работните задачи, се тргну-
ва од потребното ниво на знаење, способноста стек-
ната со работа, методите на работа што ги бара оп-
ределена работа и задачи, потребната самостојност, 
креативноста во работата и разновидноста на ра-
ботните задачи во рамките на определена работа 
и др. 

Степенот на сложеноста на работите и работ-
ните задачи и нивните меѓусебни односи, врз осно-
ва на елементите од став 1 на овој член, се утвр-
дуваат со аналитичка процена на работите и работ-
ните задачи. 

Во рамките на секој степен — група, која ја 
означува сложеноста на работите и работните за-
дачи што се во тој степен групирани, можат да се 
формираат подгрупи и да се врши натамошно рас-
членување на сложеноста на работите. 

2. Квалитет на остварените резултати од трудот 
Член 15 

Учесниците во спогодбата се обврзуваат со са-
моуправни општи акти да ги утврдат мерилата и 
критериумите за оценка на квалитетот на изврше-
ните работи и работни задачи. 

При утврдувањето на мерилата и на критериу-
мите од став 1 на овој член, ќе се тргнува од сте-
пенот на успешноста во применувањето на мате-
ријалните и на процесуалните прописи, како и на 
самоуправните општи акти што ја регулираат од-
делната област-гранка на управата, стручната об-
работка и содржајност односно административната, 
техничката обработка и содржајноста и личниот 
придонес на работникот во унапредувањето на ра-
ботата на органот на управата — стручната служба 
со креативна работа, иновација, рационализација 
или друг вид творештво. 

3. Успешност во користењето на средствата на тру-
дот, остварените заштеди во работата и користење 

на работното време 

Член 16 
Учесниците се обврзуваат со самоуправниот 

општ акт да ги разработат критериумите и мери-
лата врз основа на кои ќе се утврдува придонесот 
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на работникот по основ на успешноста во користе-
њето на средствата на трудот, остварените заште-
ди во работата со основен и потрошен материјал, 
ефикасното користење на работното време и извр-
шувањето на планските задачи во предвидениот 
рок. 

Критериумите и мерилата од став 1 на овој 
член ќе се утврдуваат и вреднуваат во зависност 
од специфичните услови во работата и работење-
то на секоја работна заедница. 

4. Одговорност во работата 

Член 17 
При утврдувањето на критериумите и мерила-

та за степенот на одговорноста, се тргнува од одго-
ворноста врзана со функцијата на органот, потреб-
ната одговорност за совесно извршување на рабо-
тите и работните задачи во процесот на работење-
то, неопходноста од ефикасна организација и коор-
динација во извршувањето на плановите и на прог-
рамите за работа, одговорноста за средствата за 
работа и за материјално-финансиското работење 
и др. 

5. Услови под кои работникот работи 

Член 18 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат да ут-

врдат мерила и критериуми за распределба на сред-
ствата за лични доходи во зависност од условите 
под кои работникот ги извршува своите работи и 
работни задачи, како што се: работа на терен, на 
отворен простор, работа со странки, работа во буча-
ва и други неподобни услови во работењето, однос-
но работи сврзани со опасност по здравјето и жи-
вотот на работникот и слично. 

6. Постапка и начин за оценка на резултатите од 
трудот 

Член 19 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат во са-

моуправните општи акти да ги утврдат постапката 
и начинот за оценување на резултатите од трудот 
на работниците, мерилата за квалитативна и кван-
титативна оцена за извршување на работите и ра-
ботните задачи, како и содржината и начинот на 
водењето на евиденцијата за извршените работи и 
работни задачи на работниците во работната за-
едница. 

Врз основа на утврдената постапка и начин од 
став 1 на овој член се врши утврдување и испла-
тување на личните доходи на работниците во ра-
ботната заедница. 

7. Минат труд 
Член 20 

Учесниците во спогодбата се согласни придоне-
сот на работникот по основ на минат труд да за-
виси од зголемувањето на доходот постигнато со 
подобро користење, управување и стопанисување со 
средствата за работа. 

Учесниците се обврзуваат да ги применуваат 
заедничките основи и мерила за остварување на 
правата на работниците по основ на минат труд, 
кои ќе бидат утврдени со закон односно со опште-
ствен договор. 

До донесувањето на заедничките основи и ме-
рила од став 1 на овој член, а во зависност од 
признаениот пензиски стаж, врз остварениот личен 
доход по основ на тековниот труд ќе се примену-
ваат следниве ставови и тоа: 

— ОД 2 ДО 5 год. 1% 
— ОД 5 ДО 10 „ 3% 
— ОД 10 ДО 15 „ 5% 
— ОД 15 ДО 20 „ 7% 
— ОД 20 ДО 25 „ 9% 
— ОД 25 ДО 30 „ 11% за жени 13% 
— од 30 ДО 35 „ 13% за жени 15% 
— над 35 год. 15% 

8. Надоместоци по основ на иновации, рационали-
зации и други видови на творештвото 

Член 21 
Учесниците во спогодбата се обврзуваат во 

своите самоуправни општи акти да ги утврдат осно-
вите и мерилата според кои работникот што со 
креативна работа, иновација, рационализација или 
друг вид на творештво придонесува за резултатите 
од трудот или за унапредување на работата во ра-
ботната заедница и во органите на управата вооп-
што да остварува соодветен посебен надоместок. 

Во самоуправниот општ акт поблиску ќе се раз-
работат постапката за реализација на творечкиот 
труд, проверката на иновацијата и другите видови 
творештво, како и начинот на следење и евиден-
тирање на постигнатите резултати и нивната при-
мена. 

9. Гарантиран личен доход 

Член 22 
Работникот има право на гарантиран личен До-

ход со кој се обезбедува неговата материјална и 
социјална сигурност во случаи кога врз основа на 
резултатите од работењето ќе оствари личен до-
ход под висината на гарантираниот. 

Член 23 
Личниот доход на приправникот се утврдува, 

по правило, според основите и мерилата за распре-
делба на личните доходи на работниците во работ-
ната заедница — зависно од остварените резултати 
и придонесот во остварувањето на работите и ра-
ботните задачи. Вака утврдениот личен доход на 
приправникот не може да биде понизок од 70% од 
просечно остварениот личен доход на работниците 
што вршат исти работи и работни задачи во прет-
ходниот пресметковен период со тоа што да не мо-
же да биде понизок од гарантираниот личен доход. 

На приправникот што ќе го проведе приправ-
ничкиот стаж во услови во кои му се обезбедени 
исхрана и сместување без надоместок, му припаѓа 
месечен чист личен доход во висина од најмалку 
40% од остварениот чист просечен личен доход во 
Републиката во претходната година. 
10. Лични доходи и надоместоци по други основи 

Член 24 
За работата подолга од 42 часа во неделата, 

за работата во деновите на празници и за работата 
ноќе, работникот има право на зголемено учество 
во распределбата на средствата за лични доходи 
во висина утврдена со самоуправниот општ акт, а 
во согласност со одредбите од оваа спогодба и тоа: 

— за работата и работните задачи извршени во 
работното време подолго од 42 часа во неделата, 
остварената аконтација на личниот доход се зго-
лемува од 25 до 50%; 

— за работата ноќе од 22 часот навечер до 5 
часот наутро во наредниот ден, остварената акон-
тација на личниот доход на работникот се зголе-
мува од 20 до 35%; 

— за работата во деновите на празници покрај 
надоместокот според одредбите од Законот, оства-
рената аконтација на личниот доход се зголемува 
од 25 до 50%. 

Член 25 
На работникот му припаѓа надоместок на лич-

ниот доход за деновите на празници во кои не се 
работи, за времето на користење на годишен одмор, 
за платеното отсуство од работа поради стручно 
оспособување и усовршување на кое е упатен, за 
времето на боледување, прекинот на работата без 
вина на работникот, воена вежба, оспособување и 
обука за одбрана и заштита, учеството во терито-
ријална одбрана и цивилната заштита, одзив на 
покани од воени и други органи до кои е дојдено 
без вина на работникот, за вршењето на јавни 
функции, како и за други случаи на отсуствување 
од работа утврдени со самоуправниот општ акт 
или закон. ' 
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Основицата за надоместокот на личниот доход 
во случаите од став 1 на овој член се утврдува врз 
основа на просечната аконтација на личниот доход 
на работникот остварена во последните три месеци, 
доколку со закон не е определено поинаку. 

Член 26 
За време на отсуство поради боледување за 

првите 30 дена доколку за одделни органи со закон 
* не е определено поинаку, на работникот му при-

паѓа надоместок на личниот доход и тоа: 
— 100% од основицата во случај на боледување 

поради несреќа на работа, професионално или за-
разно оболување; и 

— за другите случаи 80% од основицата за 
првите 7 дена боледување и 90% од основицата за 
преостанатите денови (до вкупно 30). 

Член 27 
Учесниците во спогодбата се согласија најви-

сокиот личен доход да се утврдува, тргнувајќи од: 
— остварените резултати и успехот во рабо-

тењето; 
— сложеноста, општествената одговорност и 

значењето на работните задачи што работникот ги 
извршува; и 

— обемот и степенот на сложеноста и условите 
за работа на органот. 

Во највисокиот чист личен доход не влегуваат 
личните примања, како што се: награди за опште-
ствени признанија, награди и надоместоци по основ 
на новаторство, рационализаторство, технички 
унапредувања, авторски права, посебни додатоци 
што врз основа на закон се определуваат за од-
делни органи односно работници и сите примања 
остварени надвор од организацијата во која работ-
никот е вработен на неопределено време. 

III. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА 

ПОТРОШУВАЧКА 
Член 28 

Учесниците во спогодбата се согласни да утвр-
дат основи и мерила што се применуваат при Ис-
платата на средствата за заедничка потрошувачка 
и тоа за: регрес за годишен одмор, партиципација 
во трошоците за општествена исхрана, испратнина, 
солидарни помошти, јубилејни и други награди, 
стручно, општо и марксистичко образование, дота-
ции и други надоместоци за заеднички излети и 
патувања и др. 

При утврдувањето на основите и мерилата од 
став 1 на овој член, ќе се применува предимствено 
начелото на солидарност во покривањето на опре-
делени социјални и други потреби на работниците 
со пониски лични доходи, потоа, резултатите од ра-
ботењето и минатиот труд. 

Член 29 
Регресот за годишен одмор може да изнесува 

од 30 до 60% од просечниот месечен чист личен до-
ход исплатен во стопанството на Републиката во 
претходната година. Во овој регрес е содржано 
и регресирањето на пансионот во одморалиштата. 

Член 30 
Испратнината при одење во пензија може да 

изнесува до 3 просечни месечни лични доходи што 
работникот ги остварил во последните 12 месеци. 

Доколку испратнината за работниците на од-
делни органи е со закон определена поинаку, се 
применуваат одредбите од тој закон. 

Член 31 
Партипацијата на трошоците и општествената 

исхрана, каде е таа организирана или се обезбе-
дува со топол оброк во друга организација, може 
да изнесува по вработен до 10% од просечниот чист 
личен доход исплатен во стопанството на Репуб-
ликата во претходната година. 

По исклучок, топлиот оброк може да се за-
мени со ладен, меѓутоа, партипацијата не може да 
се исплатува во пари и бонови. 

Работната заедница може да ги здружува сред-
ствата за заедничка потрошувачка со други орга-
низаци и заедници, со цел да организираат заед-
ничка општествена исхрана. 

Член 32 
По основ на солидарност може да се испла-

туваат: 
— помош на семејството во случај на смрт на 

работникот во висина на двомесечен чист личен до-
ход. За работникот што има понизок чист личен 
доход од просекот на организацијата, основ за по-
мошта претставува просекот на организацијата; 

— во случај на смрт на член на потесното се-
мејство или кога е работникот на подолгатрајно бо-
ледување, помошта може да изнесува до висината 
на едномесечен просечен чист личен доход оства-
рен во организацијата во претходната година; 

— еднократна помош на работникот во случај 
на елементарни непогоди или пожари што предиз-
викале штета на работникот и неговото семејство 
во висина до двомесечен просечен чист личен до-
ход остварен во стопанството на Републиката во 
претходната година; 

— еднократна помош на работникот во случај 
на настапување на потешка инвалидност во виси-
на утврдена во алинејата 3 од овој член. 

Предлог за исплата на наведените видови по-
мошти дава основната организација на синдикатот. 

Член 33 
Јубилеј ните и други награди што се исплату-

ваат на работникот можат да изнесуваат најмногу 
до висината на просечен месечен чист личен доход 
исплатен во стопанството на Републиката во прет-
ходната година. 

Јубилејни награди по основ на поминато вре-
ме на работа можат да се исплатуваат за-поминати 
најмалку 10 години работа. 

IV. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ИЗДАТОЦИТЕ И НАДОМЕСТОЦИ-
ТЕ НА ТОВАР НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ 

Член 34 
Издатоците на товар на материјалните трошо-

ци што се утврдуваат со самоуправниот општ акт 
можат да изнесуваат и тоа: 

— дневницата за службено патување во земја-
та до 12% од просечниот месечен чист личен доход 
исплатен во стопанството на Републиката во прет-
ходната година, а доколку одделно се признаваат 
трошоците за ноќевање според приложената смет-
ка — до 15% од истата основица; 

— дневниците за службено патување во стран-
ство — до висината утврдена со пропис за орга-
ните на управата; 

7 — надоместокот за користење на сопствено во-
зило за службена цел по изминат километар — до 
25% од највисоката цена на бензинот за еден ли-
тар; 

— надоместокот за теренски додаток — до 6% 
дневно од просечниот месечен чист личен доход 
исплатен во стопанството на Републиката во прет-
ходната година, а во зависност од условите и од-
далеченоста на теренот, организираноста на смес-
тувањето и исхраната на работниците и др.; 

— надоместокот за одвоен живот — до 65% од 
просечниот месечен чист личен доход исплатен во 
стопанството на Републиката во претходната го-
дина 

Работниците имаат право на надоместок на тро-
шоците за превоз за доаѓање и враќање на и од 
работа до висината на цената на тарифата во град-
скиот јавен превоз намалена за 20%, во случај кога 
оддалеченоста на станот од седиштето на органи-
зацијата е над 2 км. 

V. СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА 
Член 35 

За спроведување и следење на оваа спогодба, 
учесниците формираат Конференција на учесници-
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те во спогодбата (Конференција), која ја сочину-
ваат: 

— по еден делегат од секоја општина; 
— десет делегати од републичките органи на 

управата; 
— еден делегат од Собранието на град Сокпје; и 
— еден делегат од Синдикатот на работниците 

од општествените дејности. 
Мандатот на делегатите на Конференцијата 

трае 4 години. 
Член 36 

Конференцијата избира од составот на своите 
делегати претседател, заменик на претседателот и 
комисија за следење на оваа спогодба. 

Конференцијата донесува деловник за својата 
работа. 

Конференцијата работи на седници што се одр-
жуваат по потреба, а ги свикува претседателот по 
сопствена иницијатива или по барање на еден или 
повеќе учесници во спогодбата. 

Конференцијата полноправно работи ако на 
седницата присуствуваат најмалку две третини од 
делегатите, а одлуките се полноважни ако за нив 
гласа мнозинството од вкупниот број на делегати. 

Член 37 
Конференцијата ги врши следниве работи: 
— го следи спроведувањето на оваа спогодба 

и за констатираните појави и проблеми ги извес-
тува учесниците; 

— им предлага на учесниците преземање неоп-
ходни мерки за спроведување на оваа спогодба; 

— предлага мерки за доследна примена на за-
едничките основи и мерила за распределба на сред-
ствата за лични доходи и заедничка потрошувачка; 

— го утврдува предлогот на самоуправната спо-
годба, односно нејзините измени и дополненија; 

— ја анализира примената на оваа спогодба, 
утврдува неизвршување на обврски од страна на 
одделни учесници и нив ги опоменува; и 

— врши и други работи од делокругот на при-
мената на оваа спогодба. 

Член 38 
При заземање на ставови во Конференцијата, 

секој делегат е должен да постапува во согласност 
со насоките и основните ставови на работниците 
при учесниците што делегирале, како и во сог-
ласност со заедничките и општите општествени ин-
тереси. 

Член 39 
Од редот на делегатите Конференцијата изби-

ра комисија за следење на примената на оваа спо-
годба. 

Комисијата од став 1 на овој член се состои од 
11 члена, чии мандат трае 2 години, 

Комисијата од своите членови избира претсе-
дател и негов заменик. 

Член 40 
Комисијата од член 39 на оваа спогодба ги 

врши следниве работи: 
— изготвува анализи и друг информативен ма-

теријал во врска со примената на оваа спогодба; 
— дава мислења, објасненија и упатства за при-

мената на оваа спогодба; 
— изготвува нацрт на спогодба, односно на неј-

зините измени и дополнувања; 
— води постапка за утврдување на непочитува-

њето на оваа спогодба и предлага соодветни мерки; 
— ја оценува оправданоста за пристапување на 

нови учесници кон оваа спогодба; и 
— врши и други работи што ќе и ги довери 

Конференциј ата. 
Член 41 

Доколку работниците на одделни работни за-
едници не ја прифатат оваа спогодба или не ги 
применуваат заедничките основи и мерила, основ-
ната организација на синдикатот е должна да ор-
ганизира расправа со работниците во таа работна 
заедница и да ги бара причините и објаснувањата 
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за таквото однесување. Расправата може да се 
организира и во рамките на општинскиот совет на 
Сојузот на синдикатите, односно градскиот одбор 
па синдикатот на работниците од општествените 
дејности. 

Ако работниците во работната заедница не го 
усогласат својот самоуправен општ акт со оваа спо-
годба, работниците во работните заедници кај дру-
гите учесници во спогодувањето, основната орга-
низација на синдикатот, органите од став 1 на овој 
член, органот на самоуправната работничка кон-
трола или општествениот правобранител на самоуп-
равувањето, можат да покренат спор пред основ-
ниот суд на здружениот труд за усогласување на 
самоуправниот општ акт со оваа спогодба. 

Член 42 
Конференцијата на учесниците, односно коми-

сијата од член 39 на оваа спогодба, може да го 
предупреди органот на управување и органот на 
самоуправната работничка контрола на одделен 
учесник за дејствата и пропустите што не се во 
согласност со оваа спогодба, односно за неизвршу-
вањето на обврските утврдени во неа. 

Органот на работната заедница што е предуп-
реден во смисла на став 1 од овој член е должен 
да заземе став и да ја извести за тоа Конференци-
јата односно комисијата. 

Спрема учесниците во спогодувањето, кои ќе 
утврдат основи и мерила што се во спротивност со 
одредбите од оваа спогодба или нив не ги примену-
ваат, ќе се применуваат мерки утврдени со закон 
што се преземаат за општествена заштита на са-
моуправните права и на општествената сопственост. 

Член 43 
Ако работната заедница на органот не се при-

држува кон заедничките основи и мерила од оваа 
спогодба, Службата на општественото книговодство 
непосредно ќе ја примени мерката — враќање на 
повеќе исплатените лични доходи и на средствата 
за заедничка потрошувачка. 

Враќањето на повеќе исплатените средства во 
претходниот пресметковен период (претходна годи-
на), според став 1 од овој член, треба да се изврши 
најдоцна до усвојувањето на завршната сметка за 
тековниот период. 

Член 44 
Стручните, административните и техничките ра-

боти за потребите на Конференцијата и на ко-
мисијата во применувањето на оваа самоуправна 
спогодба се вршат во Републичкиот секретаријат за 
труд. 

По потреба, може да се предвиди партиципаци-
ја во трошоците во врска со извршувањето на ра-
ботите од став 1 на овој член. 

Член 45 
Секој учесник во спогодбата има право да пок-

рене (со писмено барање) постапка за преиспиту-
вање на ова спогодба. 

Барањето со образложени причини и оформени 
предлози се доставува до сите учесници преку Кон-
ференцијата, кои во рок од 30 дена од приемот на 
предлогот треба да се изјасни. 

Доколку во определениот рок од 30 дена пого-
лемиот број од учесниците не се изјаснат, односно 
се произнесат негативно во однос на предлогот, 
предлагачот може пред Основниот суд на здружен 
труд во Скопје да покрене постапка за поништува-
ње на оваа спогодба во целост или во дел од неа. 
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Член 46 
Во случај на согласност со предлогот од член 

45 на оваа спогодба, Конференцијата утврдува на-
црт за изменување и дополнување на спогодбата и 
него го доставува до сите учесници. 

Постапката за изменување и дополнување на 
самоуправната спогодба е идентична со постапката 
за нејзиното донесување. 

VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 47 
Оваа спогодба се смета за склучена кога во 

истоветен текст ќе биде усвоена од мнозинството на 
учесниците во спогодувањето. 

Самоуправната спогодба е усвоена во работна-
та заедница кога ќе биде прифатена од мнозинст-
вото од вкупниот број на работниците во работната 
заедница. 

Склучувањето на спогодбата се врши и по пат 
на доставување на одлуки за нејзиното усвојување 
од работните заедници. 

Член 48 
Кон оваа спогодба можат да пристапат допол-

нително и други учесници од карактерот. на деј-
носта на учесниците во оваа спогодба. 

Во случај кога некој од учесниците одлучи да 
го откаже учеството во оваа спогодба, должен е тоа 
да го стори по писмен пат, со што ќе ги запознае 
сите учесници преку Конференцијата. 

Отказниот рок изнесува 6 месеци и почнува да 
тече од последниот ден во годината во која е отка-
зот доставен до сите учесници преку Конферен-
цијата. 

Член 49 
Со денот на влегувањето во сила на оваа са-

моуправна спогодба, престанува да важи самоуп-
равната спогодба за заедничките основи и мерила 
за стекнување и распределба на средствата за лич-
на и заедничка потрошувачка во работните заед-
ници на републичките органи и општествено-по-
литички организации, Републичката заедница на 
вработувањето и Стопанската комора на Македо-
нија (објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 
23/76), со исклучок на делот што се однесува за 
распределбата со завршната сметка за 1977 година. 

Член 50 
Учесниците се обврзуваат во своите самоуправ-

ни општи акти поблиску да ги разработат заед-
ничките основи и мерила од оваа спогодба и Оп-
штествениот договор за заедничките основи и ме-
рила во усогласувањето на самоуправното уреду-
вање на односите во распоредувањето на доходот и 
чистиот доход и распределбата на средствата за 
лични доходи во СР Македонија во рок од 60 лена 
од влегувањето во сила на оваа спогодба. 

Член 51 
х Оваа самоуправна спогодба влегува во сила ос-

миот ден од денот на обавувањето во „Службен 
весник на Социјалистичка Репубдика Македонија". 
30 мат 1978 година 

Скопје 

Оваа самоуправна спогодба та прифатиле 
работните заедници на: 

Републичкиот штаб за територијална одбрана 
на СРМ, Републичкиот секретаријат за информа-
ции. Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти, Републичката гродетска управа, Биро за прес-
тавки и поплаки на Извршниот совет на Собрание-
то на СРМ, Републичкиот секретаријат за народна 
одбрана. Советот за истражувачки работи во рудар-
ството, Претседателство на СРМ, Републичкиот за-
вод за статистика, Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод, Републичкиот секретаријат на финан-

сии, Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија, Републичкиот секретаријат за економски 
односи со странство, Секретаријат за односи со 
странство при Извршниот совет на СРМ, Републич-
киот секретаријат за сообраќај и врски, Собрание-
то на СРМ, Републичкиот секретаријат за образова-
ние и наука, Републичкиот секретаријат за кул-
тура, Републичкиот завод за социјални прашања, 
Комитет за туризам и угостителство, Дирекција 
за републички стоковни резерви, Извршен совет 
на Собранието на СРМ, Комитет за физичка кул-
тура, Републичкиот завод за техничка соработка, 
Републичкиот завод за цени, Републичкиот секре-
таријат за земјоделство и шумарство, Републичкиот 
секретаријат за труд, Републичкиот секретаријат 
за законодавство и организација, Републичкиот 
секретаријат за урбанизам, станбени и комунални 
прашања, Совет за изградба, одржување, рекон-
струкција на патиштата, Републичкиот завод за 
општествено планирање, Општински штаб за те-
риторијална одбрана — Берово, Управа за прихо-
ди при Собранието на општина Берово, Орган на 
управа при Собранието на општина Берово, Гео-
детска управа при Собранието на општина Беро-
во, Одделение за внатрешни работи при Собранието 
на општина Берово, Републички секретаријат за 
внатрешни работи — испостава на службата за др-
жавна безбедност — Битола, Одделение за општи 
и заеднички работи при Собранието на општина 
Битола. Секретаријат за внатрешни работи при 
Собранието на општина Битола. Работна организа-
ција за основно образование и воспитание „11 Ок-
томври" — е. Кукуречани — Битола, Орган на 
управа при Собранието на општина Битола, Оп-
штински затвор — Битола, Одделение за внатреш-
ни работи при Собранието на општина Валандово, 
Орган на управа при Собранието на општина Ва-
ландово, Управа за приходи при Собранието на 
општина Виница, Општински штаб за територи-
јална одбрана — Виница. Одделрние за внатреш-
ни работи П Р И Собранието НР општина Б И Н И Т Е . 
Орган на управа при Собранието на општина Ви-
ница. Одделение за внатрешни лаботи при Соб-
ранието на општина Гевгелија, Орган на управа 
при Собранието на општина Гевгелија. Одделение 

за приходи при Собрание на општина Гевгелија. Стручна служба на Собранието на Општина Гевге-

лија. Управа за општествени приходи при Собра-
нието на општина Гостивар. Одделение за внат-
решни работи при Собранието на општина Гос-
тивар, Орган на управа при Собранието на оп-
штина Гостивар, Геодетска управа при Собрание-
то на општина Гостивар. Орган на управа ПРИ 
Собранието на општина Дебар, Одделение за оп-
тчтествени приходи при Собранието на општина 
Дебар, Одделение за внатрешни работи при Соб-
ранието на општина Демир Хисар, Орган на упра-
ва при Собрание на општина Демир Хисар, Оп-
штински штаб за територијална одбрана Делче-
во, Одделение за внатрешни работи при Собрание-
то на општина Делчево, Извршен совет при Соб-
рание на општина Делчево, Одделение за внат-
решни работи при Собрание на општина Кичево, 
Орган на управа при Собранието на општина Ки-
чево, Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи — Испостава на службата за државна без-
бедност — Кичево, Управа за општествени при-
ходи при Собрание на општина Кавадарци, Сек-
ретаријат за внатрешни работи — Кавадарци, Соб-
рание на општина Крушево, Орган на управа при 
Собрание на општина Крушево, Општински штаб 
за територијална одбрана — Крушево, Управа за 
приходи при Собранието на општина Крушево, 
Собрание на општина Кочани, Секретаријат за 
внатрешни работи — Кочани, Општинска геодет-
ска управа — Кочани, Одделение за внатрешни 
работи при Собранието на општина Крива Палан-
ка, Одделение за приходи при Собранието на оп-
штина Крива Паланка, Орган на управа при Соб-
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ранието на општина Крива Паланка, Орган на 
управа при Собранието на општина Кратово, Од-
деление за внатрешни работи при Собранието на 
општина Кратово, Одделение за внатрешни работи 
при Собрание на општина Кратово, Општински 
штаб за територијална одбрана Куманово, Геодет-
ска управа при Собрание на општина Куманово, 
Секретаријат за урбанизам, комунални и станбе-
ни работи при Собранието на општина Куманово, 
Секретаријат за прописи, организација и општа 
управа при Собрание на општина Куманово, Сек-
ретаријат за внатрешни работи при Собранието на 
општина Куманово, Управа за приходи при Соб-
рание на општина Македонски Брод, Орган на 
управа при Собрание на општина Македонски 
Брод, Општински штаб на територијална одбрана 
Неготино, Одделение за внатрешни работи при Соб-
рание на општина Неготино, Управа за општестве-
ни приходи при Собрание на општина Неготино, 
Орган на управа при Собрание на општина Не-
готино, Собрание на општина Охрид, Геодетска уп-
рава при Собранието на општина Охрид, Одделе-
ние за внатрешни работи при Собранието на оп-
штина Охрид, Орган на управа при Собрание на 
општина Пробиштип, Одделение за внатрешни ра-
боти при Собрание на општина Пробиштип, Соб-
рание на општина Прилеп, Општински затвор При-
леп, Секретаријат за внатрешни работи при Собра-
ние на општина Прилеп, Орган на управа при Соб-
рание на општина Радовиш, Одделение за опште-
ствени приходи при Собранието на општина Ра-
довиш, Собрание на општина Ресен, Одделение за 
внатрешни работи при Собранието на општина Ре-
сен, Одделение за приходи при Собрание на оп-
штина Ресен, Секретаријат за внатрешни работи на 
Собранието на град Скопје, Координационо тело на 
советите на работните заедници на органите на 
управата и другите служби на Собранието на град 

Скопје, Општински затвор Скопје, Управа за при-
ходи на град Скопје, Собрание на општина Гази 
Баба — Скопје, Собрание на општина Чаир — 
Скопје, Собрание на општина Кисела Вода — 
Скопје, Собрание на општина Карпош — Скопје, 
Собрание на општина Центар — Скопје, Орган на 
управа при Собрание на општина Св. Николе, Оп-
штински штаб за територијална одбрана — Св. 
Николе, Одделение за приходи при Собрание на 
општина Св. Николе, Одделение за внатрешни ра-
боти при Собрание на општина Св. Николе, Орган 
на управа при Собрание на општина Струмица, 
Секретаријат за внатрешни работи при Собрание-
то на општина Струмица, Општинска геодетска 
управа при Собрание на општина Струга, Одделе-
ние за внатрешни работи при Собранието на оп-
штина Струга, Орган на управа при Собранието 
на општина Струга, Одделение за финансии при 
Собранието на општина Струга, Секретаријат за 
комунални, урбанистички и станбени прашања при 
Собранието на општина Тетово, Секретаријат за 
стопанство, планирање и развој при Собрание на 
општина Тетово, Секретаријат за внатрешни рабо-
ти при Собранието на општина Тетово, Општин-
ски штаб за територијална одбрана Тетово, Упра-
ва за приходи при Собранието на општина Тето-
во, Одделение за имотно-правни работи при Собра-
нието на општина Тетово, Стручна служба на 
Собранието на општина Тетово, Општинска гео-
детска управа при Собранието на општина Тето-
во, Секретаријат за народна одбрана при Собра-
нието на општина Тетово, Одделение за општестве-
ни приходи при Собранието на општина Т. Велес, 
Орган на управа на Собранието на општина Титов 
Велес, Општински штаб за територијална одбрана 
Т. Велес, Општински штаб за територијална одбра-
на Штип; и Синдикат на работниците од општест-
вените дејности на СРМ. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

288. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 6 и член 

200 став 1 точка 5 од Статутот на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување на град 
Скопје, Собранието на Заедницата на здравство-
то и здравственото осигурување на град Скопје, 
на седница на Соборот на делегатите на корисни-
ците на услугите — работници, Соборот на деле-
гатите на корисниците на услугите — земјоделци 
и Соборот на делегатите на давателите на услуги-
те, одржана на ?6. VI. 1978 години, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКА-
ТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
По членот 1 од Одлуката за утврдување висо-

чината на стапката на придонесите за здравстве-
но осигурување на работниците бр. 02-2765/1 од 13. 
I. 1978 година се додава нов член 1-а кој да гласи: 

Стапките на придонесите утврдени во членот 
1 од оваа одлука нема да се применуваат за делот 
од личниот доход што ќе се исплати од тековниот 
чист доход во 1978 година за надоместок за ко-
ристење на годишен одмор до износ од 2.0и0 ди-
нари по вработен и за испратнина при одење во 
пензија. 

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

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

Бр. 02-8096/4 
26. јуни 1978 година Претседател, 

Скопје д-р Миле Хаџи-Василев, е. р. 

289. 
Врз основа на член 200 став 1 точка 5 од Ста-

тутот на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување на град Скопје, Собранието на 
Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување на град Скопје на седницата на Соборот 
на делегатите на корисниците на услугите — зем-
јоделци и Соборот на делегатите на давателите на 
услугите, одржана на 26. 06. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Височината на придонесите за здравствено оси-

гурување на земјоделците се утврдува: 
— со стапка од 10% придонес од личен доход 

од земјоделска дејност, и 
— 40 динари придонес по член на домаќинст-

вото на осигуреникот. 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. 01. 1978 година. 

Бр. 02-8096/6 
26 јуни 1978 година Претседател, 

Скопје д-р Миле Хаџи-Василев, е. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КАВАДАРЦИ 
290. 

Врз основа на член 10 став 1 точка 5 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на ста-
нувањето („Службен весник на СРИ", бр. 49/74), а 
во согласност со Законот за изменување и допол-
нување на Законот за самоуправните интересни 
заедници на станувањето („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/78) и член 20 став 1 точка 1 од Стату-
тот на Заедницата, Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на станувањето — Кавадарци, 
на седницата одржана на 20 јуни 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на стапката на 

придонесот за станбена изградба, бр. 165 од 21. IV. 
1977 година член 1 се менува и гласи: 

„Средства за станбена изградба обезбедуваат 
работните луѓе со придонес од личниот доход. 

Основица за пресметување на придонесот од 
став 1 на овој член претставува бруто личниот до-
ход". 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Обврзници на придонес за станбена изград-

ба се работниците во основните организации на 
здружен труд, во самоуправните интересни заед-
ници и во работните заедници што вршат работи 
од заеднички интерес за повеќе основни органи-
зации на здружен труд, на државните органи, 
спштествено-политичките организации и здруже-
нија и во другите работни заедници што не се ор-
ганизирани како организации на здружен труд, 
работниците вработени кај работните луѓе што ра-
ботат со средства на трудот во сопственост на гра-
ѓаните и користат дополнителен труд на други ли-
ца и граѓанските правни лица. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
предходниот став преставува бруто личниот доход, 
по стапка од 6%". 

Член 3 
Членовите 3 и 4 се бришат. 

Член 4 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Пресметувањето и наплатувањето на придо-

несот за станбена изградба се врши според пропи-
сите за даноците на граѓаните на сметка на Са-
моуправната интересна заедница на станувањето 
Кавадарци". 

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

зиното донесување, а ќе се применува од 1 јули 
1978 година. 

Бр. 01-505 
23 јуни 1978 година Претседател, 

Кавадарци Стевчо Иванов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — РАДОВИШ 

291. 
Врз основа на член 65 точка 3 од Законот за 

определени облици за општествена заштита на де-
цата и за самоуправните интересни заедници за 
општествена заштита на децата („Службен весник 
нѕ СРМ", бр. 5/74), како и член 24 точка 18 и член 
75 точка 1 од Статутот на Општинската самоуправ-
на 'интересна заедница за општествена заштита на 
децата — Радовиш, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 23 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДОХОДИ НА ГРА-
ЃАНИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РАДОВИШ, ЗА 1978 

ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-
донесите од личен доход и доход од работен однос, 
по кој основи се обезбедуваат средства на Општин-
ската заедница. 

Член 2 
Стапките од придонесите што ќе се плаќаат на 

Општинската заедница изнесуваат: 
— придонес од доход и личен доход од рабо-

тен однос по стапка од 0,50'°/о од пропишаната ос-
новица со член 69 од Законот за определени обли-
ци на општествена заштита на децата. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 133 
23 мај 1978 година Претседател, 

Радовиш Трајче Георгиев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
РАДОВИШ 

292. 
Врз основа на член 14 од Статутот на СИЗ за 

социјална заштита, ОСИЗ за социјална заштита во 
Радовиш, на седницата одржана на 21 февруари 
1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 

НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — 
РАДОВИШ 

Член 1 
Со оваа одлука се потврдуваат стапките на 

придонесот на основните организации на здружен 
ТРУД — 0,45 и стапките на придонесот од личен до-
ход од работен однос — 0,35. 

Член 2 
Се брише стапката на придонесот од самостој-

но вршење на земјоделска дејност. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со донесувањето, а 
ќе се применува од 1 јануари 1978 година. 

Бр. 02-5 
5 јуни 1978 година Претседател, 

Радовиш Љупчо Димитриев, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КРУШЕВО 

293. 
Врз основа на член 5 став 1 точка 8 и член 15 

и 23 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на станувањето („Службен весник на СРМ", 
бр. 49/74 и 9/78) и член 17 став 1 точка 5 од Ста-
тутот на СИЗ на станувањето, Собранието на СИЗ 
на станувањето — Крушево, на седницата одржа-
на на 9 јуни 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Работниците во основните организации на здру-

жен труд, во самоуправните интересни заедници и 
работните заедници што вршат работи од заед-
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нички интерес за повеќе основни организации на 
здружен труд, на државните органи, општестве-
но-политичките организации и здруженијата и во 
другите работни заедници што не се организира-
ни како организации на здружен труд, работни-
ците вработени кај работните луѓе што работат со 
средства на трудот во сопственост на граѓаните и 
користат дополнителен труд на други лица, гра-
гакско-правните лица и пензионерите се должни 
да плаќаат придонес за станбена изградба по стап-
ка од 4% како придонес на личниот доход — пен-
зијата. 

Основица за пресметување на придонесот од 
став 1 на овој член претставува личниот доход 
(бруто личниот доход). 

Член 2 
Пресметувањето и наплатувањето на придоне-

сот од член 1 на ова одлука се врши според про-
писите за даноци на граѓаните. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 април 19^8 го-
дина. 

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

Бр. 02-98/1 
9 јуни 1978 година 

Крушево 
Претседател, 

Живко Талески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — ВАЛАНДОВО 

294. 
Врз основа на член 14 став 1 точка 1 од Ста-

тутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата, 
а согласно член 67 од Законот за определени об-
лици на општествената заштита на децата и за 
СИЗ за општествена заштита на децата („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/74), Собранието на ОСИЗ за 
општествена заштита на децата — Валандово, на 
седницата одржана на 28 април 1978 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТ-
ВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ВАЛАНДОВО 

ЗА 1978 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос кои ги 
остваруваат работните луѓе што остваруваат ли-
чен доход од работен однос, а КОЈ ќе се плаќа на 
ОСИЗ за општествена заштита и:; децата а изне-
суваат и тоа: 

придонес од личен доход од работен однос на 
бруто износ, со стапка од 0,85'°/о. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување^, а ќе се применува од 1. 5. 1978 
година. 

III 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката бр. 34/1 од 3. 4. 1978 го-
дина, донесена од Собранието на СИЗ за општест-
вена заштита на децата — Валандово. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен глас-
ник на општина Валандово". 

Бр. 67/1 
28 април 1978 година 

Валандово 
Претседател, 

Томе Лидов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — 
КРИВА ПАЛАНКА 

295. 
Врз основа на член 5 точка 8 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на станување-
то („Службен весник на СРМ", бр. 49/75) и член 1 
од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
станувањето („Службен весник на СРМ", бр. 9/78), 
Собранието на СИЗ на станувањето, на седницата 
одржана на 30 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Основните организации на здружен труд, са-

моуправните интересни заедници и работните за-
едници што вршат работи од заеднички интерес за 
повеќе основни организации на здружен труд, др-
жавните органи, општествено-политичките орга-
низации и здруженијата и другите работни заед-
ници што не се организирани како организации на 
здружен труд, се должни да плаќаат придонес за 
станбена изградба по стапка од 4% применувана 
на бруто личните доходи и да го внесуваат на смет-
ката на Заедницата на станувањето. 

Член 2 
Обврзници на придонес за станбена изградба 

од личниот доход по стапка од 4% применувана 
на бруто личниот доход се и работниците кај ра-
ботните луѓе што работат со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните и користат дополнителен 
труд на други лица. 

Член 3 
Обврзник на придонесот за станбена изградба 

по стапка од 4% е и Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за пензионерите и корисни-
ците на правото од пензиско и инвалидско осигу-
рување. 

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 
ед претходниот став е месечниот износ на пензи-
јата. 

Член 4 
Пресметувањето и наплатувањето на придоне-

сот за станбена изградба се врши според пропи-
сите за даноците на граѓаните, сметано од 1 април 
1978 година. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката *роЈ 70/1 од 26. 12. 1975 
годлна, објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 
2/76. 

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

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

Бр. 253 
17 мај 1978 година 

Крива Паланка 
Претседател, 

Стојмир Китановски, е. р. 
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ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ШТИП 

296. 
Врз основа на член 4 од Законот за даноците 

на граѓаните („Службен весник на СРИ", бр. 45/77) 
и член 222 став 1 точка 6 од Статутот на општи-
ната Штип („Службен гласник на општината 
Штип", бр. 4/76), Собранието на општината Штип, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 23 мај 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат видовите, виси-

ната и начинот на плаќањето на општинските да-
ноци што ги плаќаат работните луѓе и граѓаните 
за задоволување на општите општествени потреби. 

Член 2 
Во постапката на облозите, книжењето и нап-

латата на општинските даноци се применуваат од-
редбите од Законот за даноците на граѓаните, про 
писите донесени врз основа на тој закон и одред-
бите на оваа одлука. 

II. ВИДОВИ ДАНОЦИ 

Член 3 
Даноци што се плаќаат од личните доходи се: 
1. данок од личен доход од вршење на земјо-

делска дејност; 
2. данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и професионална дејност и 
3. данок од личен доход од авторски права. 
Даноци што се плаќаат на приходите се: 
1. данок на приходи од имот и 
2. данок на добивка од игри на среќа. 
Даноци што се плаќаат на имотот и имотните 

права се: 
1. данок на имот и 
2. данок на наследство и подароци. 

III. ВИСИНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕТО 
НА ДАНОЦИТЕ 

1. Данок од личен доход од вршење на земјоделска 
дејност 

Член 4 
Данок од личен доход од вршење земјодел-

ска дејност (во натамошниот текст: данок од 
земјоделство), се плаќа по пропорционални и раз-
лични стапки по групи на катастарски општини, во 
зависност од условите за стопанисување, односно 
квалитетот на земјата, начинот на обработката, ре-
ализацијата на производството, комуникациите, 
близината на пазарот и другите околности. 

Во зависност од условите од претходниот став 
на овој член катастарските општини се определу-
ваат во три групи, и тоа: 

1. Во првата група спаѓаат следните катастар-
ски општини: 

Аргулица, Балван, Караорман, Карбинци, Тар-
инци, Круниште, Чардаклија. 

2. Во втората група спаѓаат следните катастар-
ски општини: 

Врсаково, Балталија, Батање, Горни Балван, 
Горно Трогирци, Долани, Доброшани, Долно Тро-
гирци, Драгоево, Козјак, Криви Дол, Лакавица, 
Лесковица, Липов Дол, Љуботен, Пенуш, Радање, 
Сушево, Софилари, Сарчиево, Селце, Суво Грло, 

Судиќ, Три Чешми, Тестемелци, Црвулево, Чифлик, 
Ново Село (Штипско) и Штип. 

3. Во третата група се определуваат катастар-
ските општини од ридско-планинските подрачја, и 
тоа: 

Брест, Вртешка, Голем Габер, Горачино, Ебеп-
лија, Јунуз лиј а, Калаузлија. Калапетровци, Кепек-
челија, Кошево, Курфалија, Кучица, Мал Габер, 
Мичак, Муратлија, Никоман, Ново Село (Лакавич-
ко), Оџалија, Почивало, Парналија, Припечани, 
Пухче, Руњак, Степанци, Танатарци, Шопур и Ша-
шаварлија. 

Член 5 
Данокот од личен доход од вршење на земјодел-

ска дејност се обложува на катастарскиот приход 
и се плаќа по следните стапки: 

— во првата група, по стапка од 1% и 
— во втората група, по стапка од 0,5%. 

Член 6 
Катастарските општини од ридско-планински-

те подрачја се ослободуваат од плаќање данок. 

Член 7 
На даночните обврзници на данок од земјодел-

ство, кои земјиштето во целина или дел од него го 
здружиле со земјоделска задруга или организација 
на здружен труд со цел за трајна и долгорочна со 
работка со тие организации, данокот им се нама-
лува за секоја година понека траат такрите односи 
во зависност ед степенот и времето на здружување 
односно обработка и тоа: 

1. на даночниот обврзник кој својот труд и 
средства за работа ќе ги здружи со организацијата 
на здружен труд и со неа остварува трајна произ-
водна соработка, за што има склучено писмен до-
говор, и во рамките на таа соработка рамноправно 
со членовите на работната заедница на организа-
цијата на здружен труд управува со заедничките 
работи и се одлучува за распределба на заеднич-
ки остварениот доход, во рамките утврдени со до-
говорот и општиот акт на организацијата на здру-
жен труд — за 50%: 

2. на даночниот обврзник кој со организација 
на здружен труд, врз основа на писмен договор, 
воспостави кооперативни односи за здружување на 
средствата за работа и вишокот на своите произво-
ди ги пласира преку организацијата на здружен 
труд — за 40% и 

3. на даночниот обврзник кој со организација 
на здружен труд, врз основа на писмен договор, 
трајно воспостави кооперативни односи за врше-
ње на машински услуги, набавки на репродукцио-
ни материјали и друго и вишковите на своите про-
изводи ги пласира преку организација на здружен 
труд, за 30%. 

Доколку се раскине договорот за здружување 
на земјиштето пред истекот на договорениот рок, 
данокот на земјоделство за секоја година на так-
вата соработка се намалува за 10%, а со остатокот 
од намалениот данок, во смисла на став 1 од овој 
член, дополнително се задолжува даночниот об-
врзник. 

Член 8 
За лицата кои во странство поминале најмал-

ку 3 години со членовите на своето семејство, за 
првата година по нивното враќање се ослободуваат 
од плаќање на данок од земјоделството, а за на-
редните години данокот им се намалува и тоа: за 
втората година — 80%, за третата година — 60%, 
за четвртата година — 40% и за петтата година — 
20% од едногодишниот облог со данок, доколку 
тие и членовите на домаќинството се занимаваат со 
земјоделство. 
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2. Данок од личен доход од самостојно вршење на 
стопанска и професионална дејност 

Член 9 
Данок од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и професионална дејност (во ната-
мошниот текст: данок од вршење дејности), за да-
ночните обврзници што се обложуваат според вис-
тинскиот доход, се плаќа на чистиот приход по 
стапка од 23% освен за даночните обврзници што 
вршат самостојна угостителска, слаткарска, авто-
механичарска и адвокатска дејност по стапка од 
25%. 

Член 10 
Покрај даночните обврзници од дејностите на-

ведени во член 67 од Законот за даноците на гра-
ѓаните, должни се да водат работни книги и да-
ночните обврзници од следните дејности: произ-
водство на суво тесто, цревари, миење и подмачку-
вање на коли и модисти. 

Член И 
Даночните обврзници од угостителска, месар-

ска и слаткарска дејност, печење и мелење на ка-
фе и сурогати од кафе, на кои вкупниот приход им 
е утврден помалку од 600.000 динари, а основицата 
на данокот од вршење на дејноста им е утврдена 
помалку од 150.000 динари, се ослободуваат од об-
врската за евидентирање на прометот преку ре-
I петар — каса. 

Член 12 
Данок од вршење на дејност во годишен пау-

шален износ плаќаат обврзниците доколку не мо-
же да им се утврди вистинскиот доход поради по-
себните услови и начинот на работењето. 

Висината на годишниот паушален износ на да-
нокот според став 1 на овој член изнесува и тоа: 

1. Работните луѓе што се занимаваат со земјо-
делска дејност, а занаетчиска дејност вршат како 
споредно занимање; 

а. ковачи, колари, потковачи (налбати), воде-
ничари, влачари, кацари, бонсекари, молери, зида-
ри и др. — од 500 до 3000 динари; 

б. за вршење на услуги од комбајни — по 10.000 
динари; 

в. за вршење на услуги со трактори — по 3000 
динари. 

2. Работните луѓе што занаетчиската дејност ја 
вршат како споредно занимање: 

а. чистачи на чевли, сечачи на дрва, улични 
продавачи на семки, ковачи (налбати), опинчари. 
колари, јажари, крпачи на чевли, продавачи на 
стари алишта, сарачи, ситари — до 1000 динари; 

б. казанџии, коларо-ковачи, кујунџии, бербери, 
ситари, тенекеџии, шивачки, плетачка трукирач-
ки, каменоресци, крпачи на чевли — до 3000 ди-
нари. 

3. Работните луѓе што на граѓаните повремено 
им вршат непосредни услуги како споредно за-
нимање и тоа: 

а. автомеханичари, автобравари, автоелектри-
чарска дејност, терацерска, молеро-фарбарска, ѕи-
дарска и фасадерска, електричарска, механичарека, 
електро-механичарска, прецизни механичари, ии-
сталатери, заварувачи, шивачи, трактористи, парке-
тари — до 10.000 динари; 

б. плетарска, тапетарска, декоратерска, поправ-
ка на чадори, вршење на писарски услуги, козме -
тичка, фармацевтска, златарска, кујунџиска, чев-
ларски кожуварска и берберска — до 3000 динари; 

в. лицата што остваруваат приход од музици-
рање (приредби, свадби и ел.) — од 1000 до 3000 
динари; 

г. свештенски лица од вршење на чино деј ство 
(попови, оџи и ел.) — по 1500 динари; 

д. дактилографи, стенографи, препишувани и 
умножувачи — по 3000 динари; 

ѓ. лица што подучуваат ученици и студенти и 
ел. — до 3000 динари; 

е. слепите лица и останатите инвалиди чија 
инвалидност е најмалку 50%, под услов да не вра-
ботуваат повеќе од еден работник од 1000 до 5000 
динари; 

5. Работни луѓе постари од 60 години (мажи) и 
55 години (жени) што вршат самоуслужни дејности, 
а дејноста ја вршат исклучиво сами — од 1000 до 
5000 динари. 

Висината на данокот на паушалниот износ, во 
смисла на претходниот став, за секој даночен об-
врзник се утврдува во зависност од видот на деј-
носта. обемот на работата, капацитетот и технич-
ката опременост на средствата за работи, цената на 
услугите односно производите, местото каде се 
врши дејноста, работната и стручната оспособеност 
на даночниот обврзник и другите услови што се од 
влијание за остварување на личниот доход на да-
ночниот обврзник. 

Член 13 
Даночниот обврзник кој данокот во годишен 

паушален износ, во смисла на членот 12 од оваа 
одлука којшто во текот на годината остварил чист 
доход поголем од просечниот личен доход во Ре-
публиката, ќе се обложи по вистински доход. 

Решението со кое бил задолжен обврзникот во 
годишен паушален износ во смисла на претходниот 
став, ќе се смета како решение со кое е утврдена 
аконтацијата на данокот. 

Член 14 
Данок од вршење на дејност во процент од се-

кој одделно остварен бруто-приход плаќаат работ-
ните луѓе кои вршат повремено услуги на државни 
органи и организации на здружен труд и на дру-
ги организации, или остваруваат приход од споре-
дни дејности во земјоделството што не се опфа-
тени со катастарски приход доколку тие приходи не 
произлегуваат од работен однос, од вршење на сто-
пански и професионални дејности или авторски 
права на кои се плаќа данок според вистински до-
ход односно во годишен паушален износ и тоа: 

1. на приходите што ги остваруваат застапни-
ците на Југословенската лотарија од продажба на 
лозови и на приходите од други игри на среќа, по 
стапка од 10%; 

2. на приходите од провизија од продажба на 
весници, списанија, книги и други публикации, по 
стапка од 15%; 

3. на приходите што ги остваруваат собираните 
на отпадоци, по стапка од 5%; 

4. од застапување на мали авторски права, по 
стапка од 10%; 

5. од вршење на товарење и истоварена на сто-
ки, од чистење на простории, копачи, сечачи и ел., 
по стапка од 5%; 

6. на приходите од вршење на пренос и пре-
воз на стоки што се остваруваат како споредна 
дејност, по стапка од 15%; 

7. на приходите што ги остваруваат судските 
вештаци, судските толкувачи и други вешти лица, 
по стапка од 15%; 

8. на приходите што ги остваруваат застапни-
ците на осигурителни заводи и инкасантите, по 
стапка од 10%; 

9. на приходите што ги остваруваат преведува-
чите, стенографите, дактилографите, нотографите, 
стенодактилографите, филмските, театарските ра-
ботници кои остваруваат приходи од продуцентски-
те организации, манекени, туристички водичи, су-
дии на спортски натпревари, по стапка од 20%; 

— на приходите од неорганизирани приредби, 
доколку исплатата на приходите се врши преку 
здружување на музичарите, по стапка од 10%; 

— на приходите што произлегуваат од граѓан-
ско-правни односи, по основ на работа — договор 
за дело, по стапка од 40% и 



9 август 1978 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 29 — Стр. 767 

— на сите други приходи што ги остваруваат 
граѓаните по основите што не се напред наброени, 
по стапка од 25°/о. 

Член 15 
На лицата кои во странство поминале најмал-

ку 3 години со членовите на своето семејство, а за-
наетчиската или друга стопанска дејност започна-
ле да ја вршат во рок од една година по нивното 
враќање од странство се ослободуваат од плаќање 
на данок за првата година, а за втората им се на-
малува данокот за 50'°/о и за третата година 25%, 
под услов да не користат дополнителен труд од дру-
ги лица. 

Член 16 
Се намалува даночната основица на данокот од 

самостојно вршење на стопанска дејност на даноч-
ните обврзници кои дејноста ја вршат редовно и 
како трајно занимање, кои вложуваат лични сред-
ства најмалку 20.000 динари за набавка на основни 
средства за модернизација и проширување на деј-
носта. 

Намалувањето на даночната основица, во смис-
ла на став 1 од овој член, се врши по барање на 
даночниот обврзник, по правило, во годината во 
која е извршена набавката и во висина на набав-
ната вредност на основното средство, но не повеќе 
од 50% од утврдениот чист приход утврден за го-
дината за која се однесува намалувањето. 

Член 17 
На даночните обврзници на кои даночната ос-

новица им е утврдена помалку од гарантираниот 
личен доход на вработените за Републиката за го-
дината за која се врши облогот со данок, данокот 
од личен доход од вршење на дејност им се нама-
лува 50°/о. 

На даночните обврзници кои за првпат започ-
нале да ја вршат занаетчиската дејност, обложе-
ниот данок за првата година им се намалува за 
30%, за втората — 20% и за третата година — 10%. 

Член 18 
Се ослободуваат од плаќање на данок од личе:: 

доход од вршење на дејност лицата кои остваруваат 
приход од набљудување кај хидрометеоролошките 
станици, од испалурање противградобијни зрна, од 
пошумување на голините и приходите што ги оства-
руваат лицата во врска со отстранувањето на еле-
ментарните непогоди. 

3. Данок од личен доход од авторски права 
Член 19 

Данок од личен доход од авторски права се 
плаќа од остварениот личен доход од авторски пра-
ва, патенти и технички унапредувања (во ната-
мошниот текст: авторски права) во зависност од 
видот на авторското право, по стапка и тоа: 

— 15% на личните доходи од книжевни дела 
(поезија, новели, раскази, критики, есеи и препев) и 
превод на тие дела, од научни и стручни дела и 
превод на тие дела, од дела од областа на ликов-
ната уметност (вајарска, сликарска, графички дела 
и таписерии), од драмски и драмско-музички дела, 
од филмски дела, од правото на авторот од јавното 
изведување на музички дела (мали права), од пра-
вата на репродуктивна уметници (изведувачи) на 
сериозна музика, на драмско-музички дела, од па-
тенти и технички унапредувања; 

— 18% на личните доходи од областа на приме-
нетата уметност, индустриското обликување, на де-
лата од областа на ликовната уметност што се ко-
ристат за рекламна пропаганда, од фотографски 
дела, планови, скици и пластични дела што се од-
несуваат на географијата и топографијата, од тек-
стовите и превод на текстови (освен на книжев-
ните, научните и стручните дела) и превод на тие 
дела објавени во весници, списанија и други сред-
ства за јавно информирање, освен публикации од 
забавен жанр, од говорни дела (предавање, гово-
ри, беседи и слично) и од дела од областа на архи-
тектурата; 

— 20% на личните доходи од снимање музички 
дела со средства за механичка репродукција (гра-
мофонски плочи, магнетофонски ленти и ел.), од 
правата на репродукцијата на уметниците (изве-
дувачи) на народната музика, музиката во духот 
на народното творештво и забавната музика, од 
текстовите и преводите од текстовите објавени во 
публикациите од забавниот жанр, во весниците и 
списанијата, ревиите и слично, од текстовите и пре-
водот на текстовите за конферанси, скечеви и сце-
нарија за забавни приредби, од написи, идејни сце-
нарија за радио, телевизија и други реклами и на 
личните доходи од останатите авторски права. 

Данокот на приходи остварени од авторски пра-
ва, патенти и технички унапредувања од лица врз 
кои е пренесено авторското право ќе се плаќа по 
стапка од 25° V 

Член 20 
Како нужни трошоци за остварување на лич-

ниот доход од авторски права се признаваат во ви-
сина и тоа: 

— 35% од бруто остварениот приход на научни, 
литературни, публицистички, кинематографски и 
композиторски творби; 

— 45% од бруто остварениот приход од ликовни 
творби (сликарски, вајарски, архитектура, графика 
и ел.) и творби од сите области на применетата 
уметност и индустриското обликување; 

— 20% од бруто остварениот приход за основ-
ните авторски приходи. 

4. Данок на приходи од имот 

Член 21 
Данок на приходи од имот се плаќа: 

На основица (динари) Стапка 

20.000 дин. 25% 
од 20.000 до 30.000 дин. 30% 
од 30.000 ДО 40.000 дин. 35% 
ОД 40.000 ДО 50.000 дин. 40% 

над 50.000 дин. 50% 

Член 22 
Како трошоци нужни за остварување на при-

ходите од имот се признаваат во висина од 15% од 
бруто годишниот износ на остварените приходи од 
имот. 

Член 23 
Данокот на приходи од имот, на остварените 

приходи од издавање наместени соби, по легло, се 
плаќа во годишен паушален износ и тоа: 

а. за едно легло 
б. за две легла 
в. за три легла 
1. за четири легла 

— 200 динари, 
— 400 динари, 
— 700 динари, 
— 1000 динари. 

Лицата што остваруваат приходи од издавање 
на повеќе од 4 легла данокот го плаќаат г*о вис-
тински доход по стапките пропишани во членот 21 
од оваа одлука . 

Данокот на приходи од имот за издавање намес-
тени соби не се плаќа, доколку наместени соби ис-
клучително се даваат на користење на ученици и 
редовни студенти пријавени преку ученичкиот дом. 

Член 24 
Стапката на данокот на приход остварен на 

име награди добиени од општествено-правни лица 
изнесува 25%. 

Член 25 
На даночните обврзници на данокот од прихо-

ди од имот, на кои вкупните месечни приходи, 
вклучувајќи ги и приходите од издавање на згради 
под закуп, не се поголеми од гарантираниот личен 
доход пропишани за Републиката во годината за 
која се врши облог, данокот се намалува за 50% ОД 
обложениот данок според одредбите на членовите 
21, 22, 23 од оваа одлука. 
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5. Данок на добивка од игра на среќа 
Член 26 

Данок на добивка од игра на среќа се плаќа по 
стапка од 10%. 

6. Данок на имот 
Член 27 

Данок на имот во сопственост на граѓаните се 
плаќа по следните стапки: 

С т а п к а 

На основица 
(динари) 

За станб. 
згради 

За делов, 
згради 

За згради за 
одмор и 

закрепнув. 
до 100.000 0,10% 0,15% 0,20% 

од 100.000 до 200.000 0,15% 0,25% 0,25% 
од 200.000 до 300.000 0,20% 0,25% 0,30% 
од 300.000 до 500.000 0,25% 0,30% 0,35% 

над 500.000 0,30% 0,35% 0,40% 

Член 28 
Данокот на имот во смисла на член 27 од оваа 

одлука им се намалува на сопствениците на делов-
ните простории во кои самите вршат самостојна 
стопанска и професионална дејност за 50%. 

Данокот имот им се намалува за 20% на соп-
ствениците на згради за одмор и закрепнување што 
се наоѓаат во планинските подрачја. 

Член 29 
Данокот на имот за товарни патни моторни во-

зила и комби-возила (фургони), се плаќа во годи-
шен износ по 1.000 динари по тон на носивост, а за 
тракторските приколки по 500 динари за секој тон 
носивост. 

Данокот на товарните патни моторни возила и 
комби-возила (фургони) се плаќа сразмерно на но-
сивост, така што за секој започнат тон до 500 кг. 
данокот изнесува 50% од износот од став 1 од овој 
член, а над 500 кг. до наредниот тон на носивост 
се плаќа како за цел тон. 

7. Данок на наследство и подарок 
Член 30 

Данокот на наследство и за згради се плаќа по 
следните стапки и тоа: 

С т а п к а 

На основица 
(динари) 

II наследен 
ред 

Останати 
наследни 
редови 

до 100.000 
од 100.000 до 200.000 
од 200.000 до 300.000 
од 300.000 до 400.000 
од 400.000 до 600.000 

над 600.000 

4 
6 
8 

10 
13 
15 

6 
8 

10 
13 
15 
20 

Данокот на наследство 
по следните стапки, и тоа: 

за земјиште се плаќа 

С т а п к а 

На основића 
(динари) 

II наследен 
ред 

Останати 
наследни 
редови 

до 10.000 
од 10.000 до 20.000 
од 20.000 до 30.000 
од 30.000 до 40.000 
од 40.000 до 50.000 
од 50.000 до 60.000 
од 60.000 до 70.000 

над 70.000 

4 
6 
8 

10 
13 
16 
19 
22 

6 
8 

10 
13 
16 
19 
22 
25 

Член 31 
Данокот на подарок за подарено земјиште или 

градежни објекти се плаќа во висина на стапките 
на данокот на промет на недвижности и права, 
утврдени во Одлуката за воочување на општински 
данок на промет на недвижности и права. 

IV. ПОСТАПКА ЗА НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ 

Член 32 
Помалите износи на обложените даноци, освен 

данокот по одбивање и данок на вкупен приход на 
граѓаните, се плаќаат како што следи: 

— обложениот данок до 200 динари се плаќа во 
една рата; и 

— обложениот данок до 500 динари се плаќа 
во две еднакви полугодишни рати. 

За стасаноста на данокот и рокот на наплатата 
ќе се применуваат одредбите од Законот за дано-
ците на граѓаните. ^ 

Член 33 
Трошоците за секое излегување на извршите-

лите во врска со пописот, пленидбата и продаж-
бата на попишаните предмети изнесуваат 100 ди-
нари за еден работник. 

Член 34 
Трошоците на проценителите и на сведоците се 

плаќаат по час, во зависност од месечната зарабо-
тувачка, а ако не се во работен однос се плаќаат 
дневно по 100 динари. 

Член 35 
Трошоците за чување и превоз на предметите 

и ел. ги поднесува даночниот обврзник во остваре-
ниот износ. 

V. Е М С Т В О 

Член 36 
На даночните обврзници што вршат угости-

телска и превозника дејност со товарни моторни 
возила ќе им се издава одобрение за вршење на 
дејноста ако најмалку двајцата граѓани — жители 
на подрачјето на општината Штип дадат писмена 
изјава со која емчат со својот имот за исплата на 
нивните даночни обврски. 

Висината на емството ќе се утврдува во виси-
на на годишното задолжение на еден даночен об-
врзник од дејноста за која се бара одобрение. 

Еден примерок од изјавата на емството се дос-
тавува до надлежниот орган на општината за да-
вање на одобрение за вршење на определена деј-
ност и еден примерок до Управата за приходи. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-

ка престанува да важи Одлуката за општинските 
даноци на граѓаните, („Службен гласник на општи-
ната Штип", бр. 6/74, 3/75, 8/76 и 5/77). 

На облогот со даноците за 1977 година, што се 
врши наплатување во 1978 година, ќе се примену-
ваат прописите што биле во важност до влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

Член 38 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 
година и ќе се објави во „Службен гласник на оп-
штината Штип". 

Бр. 0201-1677/1 
24 мај 1978 година 

Штип 

Претседател 
на Соборот на 

здружениот труд, 
Ангел Топликлиев, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 
општината Штип, 

Михаил Данев, е. р. 
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СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ 
297. 

Врз основа на член 4 од Законот за даноците на 
граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 45/77) и 
член 195 од Статутот на општината Свети Николе 
(„Службен гласник на општината Свети Николе", 
бр. 5/74), Собранието на општината Свети Николе, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, со 
претходно прибавено мислење на Соборот на мес-
ните заедници и Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 28 февруари 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Заради задоволување на општите општествени 
потреби се воведуваат општински даноци на гра-
ѓаните на општината Свети Николе, и тоа: 

1. данок од личен доход од вршење на земјо-
делска дејност; 

2. данок од личен доход од вршење на сто-
панска и професионална дејност; 

0. данок од личен доход од авторски права; 
4. данок на приходи од имот; 
5. данок на добивка од игра на среќа; 
6. данок на имот и 
7. данок на наследство и подарок. 

Член 2 
Во поглед на начинот, постапката за утврдува-

њето и наплатата на даноците од член 1 на оваа 
одлука се применуваат непосредно Законот за да-
ноците на граѓаните, прописите донесени врз осно-
ва на тој закон и одредбите на оваа одлука. 

И. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ВРШЕЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

Член 3 
Данок од личен доход од вршење на земјодел-

ска дејност (во натамошниот текст: данок од земјо-
делство) се плаќа по пропорционални и различни 
стапки по групи катастарски општини и зависно од 
тоа дали на даночните обврзници земјоделството 
им е единствено занимање или не. 

Во смисла на претходниот став, катастарските 
општини се распоредуваат во две групи и тоа: 

1. во првата група спаѓаат следните катастарски 
општини: Свети Николе, Мустафино, Ерџелија, Кад-
рифаково, Амзабегово, Пеширово, Долно и Горно 
Црнилиште, Аџаматово, Сарамзалино, Лозово, Ка-
ратманово, Дорфулија, Косел ери и Делисинци. 

2. во втората група спаѓаат следните катастар-
ски општини: Гуземелци, Сопот, Преот, Малино, 
Алаќинци, Стањевци, Павлешенци, Долно Гуѓанци, 
Орел, Немањици, Буриловци, Мездра, Милино, Го-
робинци, Кнежје, Ранченци, Мечкуевци, Аџибего-
во, Трстеник, Крушица, Горно Гуѓанци, Строиман-
ци, Макреш, Патетино, Арбасанци, Стануловци, Бо-
гословец, Кишино и Беќирлија. 

Член 4 
Данок според вистински доход од земјоделска 

дејност плаќаат даночните обврзници што оствару-
ваат доход од производство на грозје, бостан и гра-
динарски култури во катастарските општини: Свети 
Николе, Мустафино, Ерџелија, Амзабегово, Пеши-
рово, Долно и Горно Црнилиште, Сарамзалино, Аџа-
матово и Кнежје, доколку вкупниот приход (доход) 
остварен во претходната година е поголем од ка-
тастарскиот приход во годината за која се врши 
облог со данок. 

Член 5 
Данок од земјоделство се плаќа и тоа: 
а) за даночните обврзници од првата група ка-

тастарски општини на кои земјоделството им е 
единствено занимање, по стапка од 2,95%, а за да-
ночните обврзници од II група катастарски општи-
ни по стапка од 0,85%; 

6) за даночните обврзници од I група катастар-
ски општини на кои земјоделството не им е един-
ствено занимање, по стапка од 5,45%, а даночните 
ооврзници од И група катастарски општини, како 
и за домаќинствата коишто примаат боречки дода-
ток и инвалиднина чија степен на инвалидност е 
над 50% данокот изнесува 3,45%. 

Член 6 
Данокот од земјоделство што се плаќа според 

вистински доход за даночните обврзници на кои 
земјоделството им е единствено занимање се плаќа 
по стапка од 3%, а за даночните обврзници на кои 
земјоделството не им е единствено занимање по 
стапка од 5%. 

Член 7 
На даночните обврзници на данок од земјодел-

ство, кои земјоделството во целина или дел од него 
со писмен договор го здружиле со земјоделска зад-
руга или организација на здружен труд со цел за 
трајна и долгорочна соработка со тие организации, 
данокот им се намалува за секоја година додека 
1раат таквите односи, во зависност од степенот и 
времето на здружувањето, односно соработката и 
тоа: • 

а) на даночните обврзници што целото земјиш-
те го здружиле за повеќе од 10 години данокот им 
се намалува за 50%; 

б) на даночните обврзници што над 50% од 
своето земјиште го здружиле за повеќе од 5 го-
дини данокот им се намалува за 30%; 

в) на^даночните обврзници што до 50% од свое-
то земаните го здружиле за помалку од 5 години 
данокот им се намалува за 20%. 

Доколку се раскине договорот за здружување на 
земјиштето пред истекот на договорениот рок, да-
нокот од земјоделство за секоја година на ваквата 
соработка се намалува за 10%, а со остатакот на 
намалениот данок, во смисла на став 1 од овој член, 
дополнително се задолжува даночниот обврзник. 

Член 8 
Лицата кои поминале најмалку 3 години во 

странство со членовите на своето сем^ство за прва-
та година на враќање се ослободуваат од плаќање 
данок од земјоделство, а за наредните 4 години лп 
накот им се намалува и тоа: за втората година — 
80%, за третата година — 60%, за четвртата — 40% 
и за петтата година — 20% од едногодишниот облог 
со данок. 
III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО 
ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА 

ДЕЈНОСТ 

Член 9 
Данокот од личен доход од самостојно вршење 

на стопанска и професионална дејност (во натамош-
ниот текст: данок од вршење на дејност), за даноч-
ните обврзници што се обложуваат според вис-
тински доход се плаќа по стапка од 4%. 

а) За даночните обврзници што самостојно вр-
шат угостителска, кафе-мелачка, стакло-резачка, 
превозничка, млинарска, фризерска и автомехани-
чарска дејност данокот ќе се плаќа по стапка од 9%. 

Член 10 
Работни книги, покрај даночните обврзници на-

ведени во член 67 од Законот за даноците на гра-
ѓаните, се должни да водат даночните обврзници 
на кои остварениот вкупен приход им е утврден 
на 200.000 динари и основицата на данокот им е 
утврдена во претходната година повеќе од 50.000 
динари. 

Член 11 
Даночните обврзници од угостителска, месарска 

и слаткарска дејност, печење и мелење на кафе и 
сурогати од кафе, ако вкупниот приход им е утвр-
ден помалку од 400.000 динари, а основицата на да-
нокот од вршење на дејност им е утврдена помал-
ку од 100.000 динари, се ослободуваат од обврската 
за евидентирање на прометот преку регистар каси. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 12 
Данок од вршење на дејност во годишен пау-

шален износ плаќаат обврзниците на кои не може 
да иги се утврди вистинскиот доход поради посеб-
ните услови и начинот на работењето. 

Висината на годишниот паушален износ на да-
нокот според став 1 на овој член за даночните 
обврзници од следните дејности изнесува и тоа: 

1. Работните луѓе што се занимаваат со земјо-
делска дејност, а занаетчиската дејност ја вршат 
како споредно занимање: 

а) колари, ковачи, налбати, воденичари — до 
200 дин.; 

б) казанџии, калај џин, млинари, волновлачари 
и слично — од 200 до 500 дин; 

в) шивачи, кожувари и кондураџии — од 200 
до 100 дин.; 

г) превозници со запрежни возила — од 250 до 
1000 дин.; 

д) леблебиџии и семкари — од 800 до 400 дин.; 
ѓ) трактористи што вршат земјоделски услуги 

(орање, превоз на земјоделски производи и ел.) — 
од 600 до 2000 дин.; 

е) трактористи кои покрај земјоделските услу-
ги вршат транспорт на разни стоки и материјали — 
од 2000 до 5000 дин.; 

ж) трактористи кои претежно вршат транспорт 
на градежни и други материјали — од 5.000 до 
20.000 дин.; 

з) комбајнери што вршат земјоделски услуги 
(жнеење и вршење) — од 5.000 до 20.000 дин.; 

ѕ) градежни работници-ѕидари — од 500 до 4.000 
дин.; 

и) останати дејности — од ЗОО до 3000 дин. 
2. Работните луѓе што занаетчиската дејност ја 

вршат без постојано работно место (дуќан), освен 
превозниците со товарни моторни возила и работ-
ните луѓе што вршат градежни услуги и тоа: 

а) казанџии, калај џин, налбати, самарџии, си-
тари, плетење на корпи и колари — од ЗОО до 2.000 
дин.; 

б) превозници со запрежни возила — од 250 до 
1.000 дин.; 

в) трактористи што вршат земјоделски услуги 
(орање, превоз на земјоделски производи и ел.) — 
од 600 до 2.000 дин.; 

I) трактористи кои покрај земјоделските услу-
ги вршат транспорт на разни стоки и материјали — 
од 2.000 до 5.000 дин.; 

д) трактористи кои претежно вршат транспорт 
на градежни и други материјали — од 5.000 до 
20.000 дин.; 

ѓ) комбајнери што вршат земјоделски услуги 
(жнеење и вршење) — од 5.000 до 20.000 дин.; 

е) леблебиџии и семкари — од 800 до 4.000 дин.; 
ж) останати дејности — од ЗОО до 5.000 дин.; 
3. Работните луѓе што на граѓаните повремено им 

вршат непосредни услуги со неполно работно вре-
ме и кои немаат постојано работно место (дуќан) и 
тоа: 

а) електроинсталатери, водоинсталатер^, брава-
ри, машинобравар^!, електричари, лимари, радиоме-
ханичари и стаклари — од 1.000 до 5.000 дин.; 

б) улични продавачи на семки, костени и дру-
го — од 500 до 5.000 дин.; 

в) лица што остваруваат приходи од домашни 
ракотворби — од ЗОО до 3.000 дин.; 

г) лица што остваруваат приходи од музици-
рање (приредби на свадби и слично) — од 500 до 
5.000 дин.; 

д) свештени лица од вршење на чинодејство 
(попови и други) — од 2000 до 5.000 дин.; 

ѓ) дактилографи, стенографи, препишувани и 
умножувачи — од 500 до 5.000 дин.; 

е) лица што подучуваат ученици, студенти за 
музицирање и др. — од 500 до 4.000 дин.; 

ж) останати дејности — од 500 до 5.000 дин.; 
4. Работните луѓе што вршат различни услуги 

претежно со употреба на сопствена работна сила, 
како што се: чистачи на чевли, носачи, сечачи на 

дрва, опремување на домови, озеленување и уреду-
вање на дворни места и сл. — од ЗОО до 2.500 ди-
нари; 

5. Слепите лица и останатите инвалиди чија 
инвалидност е најмалку 50%, под услов да не вра-
ботуваат повеќе од еден работник — од 500 до 5.000 
динари; 

6. Работните луѓе постари од 60 години (мажи) 
и 55 (жени) коишто вршат самоуслужни дејности, а 
дејноста ја вршат исклучиво сами — од ЗОО до 5.000 
динари. 

Висината на данокот во паушален износ, во 
смисла на претходниот став, за секој даночен об-
врзник се утврдува во зависност од видот на деј-
носта, обемот на работата, капацитетот и техничка-
та опременост на средствата за работа, цената на 
услугите, односно производите, местото каде се 
врши дејноста, работната и стручната способност на 
даночниот обврзник и другите услуги што се од 
влијание за остварување на личниот доход на да-
ночлиот обврзник. 

Член 13 
Даночниот обврзник кој данокот го плаќа во го-

дишен паушален износ во смисла на член 12 од оваа 
одлука, ако во текот на годината остварил чист до-
ход поголем од просечниот личен доход во Репуб-
ликата, ќе се обложи по вистински доход. 

Решението со кое бил задолжен обврзникот во 
годишен паушален износ во смисла на претходниот 
став, ке се смета како решение со кое е утврдена 
аконтацијата на данокот. 

Член 14 
Данок од вршење на дејност во процент од 

секој одделно остварен бруто — приход плаќаат ра-
ботните луѓе кои вршат повремени услуги на др-
жавни органи и организации на здружен труд и на 
друш организации, ако кај тие органи и органи-
зации вршат работа по договар за дело, или оства-
руваат приходи од споредни дејности во земјодел-
ството, што не се опфатени со катастарскиот при-
ход, доколку тие приходи не произлегуваат од ра-
ботен однос, од вршење на стопански и професио-
нални дејности или од авторски права на кои се 
плаќа данок според вистински доход, односно во 
годишен паушален износ и тоа: 

1. на приходите што ги остваруваат застапни-
ците на Југословенската лотарија од продажба на 
лозови и на приходите од други игри на среќа — по 
стапка од 10%; 

2. на приходите од провизија од продажба на 
весници, списанија, книги и други пуоликации — 
по стапка од 15%; 

3. на приходите што ги остваруваат собираните 
на отпадоци — по стапка од 5%; 

4. на приходите од застапување на мали автор-
ски права — по стапка од 10%; 

5. од вршење на товарење и истоварување на 
стоки, од чистење на простории, копачи, сечачи и 
ел. — по стапка од 5%; 

6. на приходите од вршење на пренос и превоз 
на стоки што се остваруваат како споредна дејност 
— по стапка од 20%; 

7. на приходите што ги остваруваат судски веш-
таци, судски толкувачи и други вешти лица — по 
стапка од 15%; 

8. на приходите што ги остваруваат застапни-
ците на осигурителните заводи и инкасантите — 
по стапка од 10%; 

9. на приходите што ги остваруваат преведува-
чите, стенографите, дактилографите, нотографите, 
стенодактилографите и слично — по стапка од 20%; 

10. на приходите од неорганизирани приредби 
доколку исплатата на приходите се врши преку 
здружението на музичарите — по стапка од 10% 

11. на приходите за извршени услуги на месни-
те заедници и куќните совети — по стапка од 5%; 
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12. на приходите што произлегуваат од граѓан-
ско-правни односи по основ на работа — договор 
за дело — по стапка од 40% 

13. на сите други приходи што ги остваруваат 
граѓаните по основите што не се напред наброени 
— по стапка од 25°/о. 

Член 15 
Лица кои во странство поминале најмалку 3 

години со членовите на своето семејство, а занает-
чиската или другата стопанска дејност започнале 
да ја вршат во рок од 1 година по нивното вра-
ќање од странство, се ослободуваат од плаќање на 
данок за првата година, а за втората година им се 
наплатува данок за 50% и за третата година за 
25%, под услов да не користат дополнителен труд 
од други лица. 

Член 16 
Се намалува даночната основица на данокот од 

самостојно вршење на стопанска дејност на даноч-
ните обврзници кои дејноста ја вршат редовно и 
како трајно занимање, кои вложуваат лични сред-
ства од 20.000 динари за набавка на основни сред-
ства за модернизирање и проширување на дејноста. 

Намалувањето на даночната основица, во смис-
ла на став 1 од овој член, се врши по барање на 
даночниот обврзник, по правило, во годината во 
која е извршена набавката и во висина на набав-
ната вредност на основното средство, но не повеќе 
од 50% од утврдениот чист приход утврден за го-
дината за која се однесува намалувањето. 

Член 17 
На даночните обврзници на кои даночната осно-

вица им е утврдена помалку од гарантираниот ли-
чен доход на вработените пропишан за Република-
та за годината за која се врши облогот со данок, 
данокот од личен доход од вршење на дејност им 
се намалува до 50%. 

За даночните обврзници кои за првпат започ-
нале да ја вршат занаетчиската дејност, обложениот 
данок за првата година им се намалува за 30%, 
за втората за 20% и за третата година за 10%. 

Член 18 
Се ослободуваат од плаќање на данок од личен 

доход од вршење на дејност лицата кои оствару-
ваат приход од набљудување кај хидрометеоролош-
ките станици, од испалување против градобиј ни 
зрна, од пошумување на голините и приходите што 
ги остваруваат лицата во врска со отстранувањето 
на елементарните непогоди. 

IV. ДАНОК НА ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА 

Член 19 
Данок од личен доход од авторски права се 

плаќа на остварениот личен доход од авторски пра-
ва, патенти и технички унапредувања (во натамош-
ниот текст: авторски права), во зависност од видот 
на авторското право, по стапка и тоа: 

1. на личните доходи остварени од книжевни 
дела (поезија, новели, раскази, романи, критика и 
есеи) и превод на тие дела, публицистички, кине-
матографски и композиторски и научни творби, де-
ла на ликовната уметност (сликарски, вајарски, 
графички дела, таписерии), од драмски и драмско-
музички дела, од филмски дела, од право на авто-
рот на јавно изведување на музички дела (мали 
права), од правата на репродуктивен уметници (из-
ведувачи) на сериозна музика и од патенти и тех-
нички унапредувања — по стапка од 15%; 

2. на личните доходи остварени од областа на 
применетата уметност — индустриско обликување 
и на делата од областа на ликовната уметност што 
се користат за реклама и пропаганда, фотографски 
дела и од делата на производните дејности слични 
на фотографии, од картографски дела, планови, 
скици и пластични дела што се однесуваат на геог-
рафијата и топографијата, од текстовите и превод 

на текстовите (освен на книжевните и стручните 
дела и превод на тие дела) објавени во весници, 
списанија и во други средства за јавно информира-
ње, освен публикациите од забавен жанр, од го-
ворни дела (преведување, говори, беседи и ел.) и 
дела од областа на архитектурата — по стапка од 
20%; 

3. на личните доходи остварени од снимени му-
зички дела со средства на механичка репродук-
ција (грамофонски плочи и ленти и ел.), од правата 
на репродукција на уметниците — изведувачи на 
народна музика, музиката на народното творештво 
и забавната музика, од текстовите и преводите обја-
вени во публикациите од забавен жанр, во весни-
ците и списанијата, ревиите и слично, од текстови-
те и преводите на текстовите за конферанси, ске-
чеви и сценариа на радио, телевизија и други рек-
лами и на личните доходи од други авторски пра-
ва — по стапка од 25%; 

4. општински данок од лични доходи остварени 
од авторски права, патенти и технички унапреду-
вања од лица врз кои е пренесено авторско право 
се плаќа по стапка од 20%. 

Се ослободуваат од плаќање данок од личен до-
ход остварен од авторски права, патенти и технич-
ки унапредувања лицата кои остваруваат приходи 
од идеолошко-политички предавања, предавањата 
од општо-народна одбрана и предавањата од прва 
помош. 

Член 20 
Како нужни трошоци за остварување на лич-

ниот доход од авторско право се сметаат и тоа: 
— 35% од бруто остварениот приход за научни, 

литературни, публицистички, кинематографски и 
композиторот творби; 

— 45% од бруто остварениот приход од ликовни 
творби (сликарски, вајарски, архитектура, графика 
и слично) и творби од сите области на применетата 
уметност и индустриското обликување и 

— 20% од бруто остварениот приход за остана-
тите авторски приходи. 

Висината на трошоците од претходниот став, по 
правило, се утврдуваат врз основа на прибавено 
мислење од авторските агенции. 

V. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ 

Член 21 
Данок на приход од имот се плаќа по следните 

стапки и тоа: 

На основица 
(динари) Стапка 

до 20.000 25 
од 20.000 до 30.000 30 
од 30.000 до 40.000 35 
од 40.000 до 50.000 40 

преку 50.000 50 

Член 22 
Трошоците нужни за остварување на приходите 

од имот се признаваат во вистински износ, но не 
повеќе од 15% од бруто годишниот износ на оства-
рените приходи од имот. 

Член 23 
Данокот на приходи, од имот на остварените 

приходи од издавање наместени соби по легло се 
плаќа во годишен паушален износ и тоа: 

Наместени соби По е^но легло (легла) По е^но легло 

а) за едно легло 400 
б) за две легла ЗОО 
в) за три легла 200 
г) за четири легла 100 
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Лицата што остваруваат приходи од издавање 
на повеќе од 4 легла данокот го плаќаат по вис-
тински доход по стапките пропишани во членот 21 
ед оваа одлука. 

Данокот на приходи од имот се намалува за 
50°/о од износите определени во став 1 на овој 
член, доколку наместените соби исклучиво се да-
ваат на ученици. 

Член 24 
Данокот на приходи од имот од издавање на 

легла преку угостителска организација се плаќа по 
стапка од 10% 

Член 25 
Стапката на приходи остварени на име награ-

ди добиени од општествени правни лица изнесу-
ва 25%. 

Член 26 
На даночните обврзници па данок на приходи 

од имот, кои во домаќинствата немаат други при-
ходи или вкупните месечни приходи, вклучувајќи 
ги и приходите од издавање на згради под закуп, 
не се поголеми од гарантираниот личен доход про-
пишан за Републиката во годината за која се врши 
облог, данокот се намалува за 50% од обложениот 
данок според одредбите на членовите 21 и 23 од 
оваа одлука. 

VI. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРА НА СРЕЌА 

Член 27 
Данок на добивка од игра на среќа се плаќа 

по стапка од 10%. 
VII. ДАНОК НА ИМОТ 

Член 28 
Данок на имот се плаќа по следните стапки: 

а п к и 
На основица 

(динари) 
~ ^ За деловни За згради 

стане. з г р а д и з а одмор и 
згради (простории) закрепнув. 

до 100.000 ОДО 0,15 0,20 
од 100.000 до 200.000 0,15 0,20 0,25 
од 200.000 до 300.000 0,20 0,25 0,30 
од 300.000 до 500.000 0,25 0,30 0,35 

преку 500.000 0,30 0,35 0,40 

Член 29 
Данокот на имот, во смисла на член 26 од оваа 

одлука, им се намалува на сопствениците на де-
ловните простории во кои самите вршат самостојно 
стопанска и професионална дејност за 50% 

Данокот на имот им се намалува за 20% на 
сопствениците на згради за одмор и закрепнување 
што се наоѓаат во планинските подрачја. 

Член 30 
Данок на имот во годишен паушален износ за 

товарните друмски моторни возила и комбли-вози-
ла (фургони), нивните приколки и тракторските 
приколки се плаќа по тон на носивост и тоа: 

— на товарните друмски моторни возила и ком-
би-возила (фургони) се плаќа по 1000 динари по 
тон на носивост; 

— на тракторските приколки — по 500 динари 
по тон на носивост; 

Данокот на товарните друмски возила, комби-
возила (фургони), нивните приколки и тракторски-
те приколки се плаќа сразмерно на носивоста, та-
ка што за секој започнат тон до 500 кг. данокот из-
несува 50% од износите во став 1 од овој член, а 
за над 500 кг. до наредниот тон на носивост се пла-
ќа како за цел тон. 

Данокот на товарните друмски моторни возила 
и комби-возила (фургони), нивните приколки и 
тракторските приколки се плаќа при регистрација-
та на возилата. 

По исклучок, на данокот на тракторските при-
колки со зелени таблици за времето меѓу првата 
регистрација и новата регистрација се врши облог, 
а наплата се врши по издаденото решение за из-
вршениот облог. 

VIII. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК 

Член 31 
Данок на наследство и подарок се плаќа за 

згради и земјиште. 
1. Данок на наследство и подарок се плаќа за 

згради по следните стапки и тоа: 

С т а п к а 
На основица (динари) ЈЈ наследен 

ред 
За останати 

наследни 
редови 

до 100.000 
од 100.000 до 200.000 
од 200.000 до 300.000 
од 300.000 до 400.000 
од 400.000 до 600.000 

преку 600.000 

4 
6 
8 

. 10 
13 
15 

6 
8 

10 
13 
15 
20 

2. Данок на наследство и подарок се плаќа на 
земјиште по следните стапки и тоа: 

С т а п к а 
На основица (динари) ЈЈ наследен 

ред 
За останати 

наследни 
редови 

до 10.000 
од 10.000 до 20.000 
од 20.000 до 30.000 
од 30.000 до 40.000 
од 40.000 до 50.000 
од 50.000 до 60.000 
од 60.000 до 70.000 

преку 70.000 

4 
6 
8 

10 
13 
16 
19 

22 

6 
8 

10 
13 
16 
19 
22 
25 

Член 32 
Данокот на наследство и подарок за наследени 

згради односно земјиште во случај наследникот да 
има сопствена зграда или стан, односно за земјиште 
кога го наследува неземјоделец, се плаќа по зголе-
мена стапка за 50%. 

Член 33 
Данок на наследство и подарок за примени по-

дароци се плаќа по следните стапки: 
а) За земјиште 

На основица по м2 

(динари) Стапка 

до 20 
од 20 до 30 
од 30 до 50 
од 50 до 70 
од 70 до 100 

преку 100 

6 
10 
14 
17 
22 
25 

б) за згради 

На основица по м2 

(динари) Стапка 

до 1000 8 
од 1000 до 2000 10 
од 2000 до 3000 12 
од 3000 до 4000 14 
од 4000 до 5000 17 
од 5000 до 6000 20 
преку 6000 23 

Стр. 772 — Бр. 29 
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IX. ДРУГИ ОДРЕДБИ И ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ 
И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ 

Член 34 
Помалите износи на обложените даноци, освен 

даноците по одбивање на данокот на вкупен приход 
На. граѓаните, се плаќаат како што следува: 

1. обложениот данок до 200 динари се плаќа во 
една рата; 

2. обложениот данок до 500 динари се плаќа 
во две еднакви полугодишни рати. 

За стасаноста на данокот и рокот на наплата 
ќе се применуваат одредбите од Законот за дано-
ците на граѓаните. 

Член 35 
Трошоците за секое излегување на извршители-

те во врска со пописот, пленидбата и продажбата 
изнесуваат 100 динари за еден работник. 

Член 36 
Трошоците на проценителите и на сведоците се 

плаќаат по час, во зависност од месечната зарабо-
тувачка, а ако не се во работен однос дневно по 
100 динари. 

Член 37 
На чуварот му припаѓа надоместок за трошоци-

те во врска со чувањето на предадените предмети 
во висина на вистинските трошоци за пренесување 
до местото на чувањето, исхраната на добитокот и 
за чување на предметите по 50 динари за секој за-
почнат ден. 

X. Е М С Т В О 

Член 38 
На даночните обврзници што самостојно вршат 

стопанска и професионална дејност ќе им се изда-
ва одобрение за вршење на дејноста, ако најмалку 
двајца граѓани жители на подрачјето на општината 
дадат писмена изјава со која емчат за исплатата на 
нивните даночни обврски. 

Изјавата од став 1 на овој член во писмена 
форма се заверува од Општинскиот суд. Емците се 
должни да поднесат доказ за сопственост на имот 
со кој емчат за исплата на обврските на даночниот 
обврзник. 

Висината на емството ќе се утврдува во висина 
на годишното задолжение на еден даночен обврзник 
од дејноста за која се бара одобрение. 

Еден примерок од изјавата за емство се доста-
вува до надлежниот орган на Општината за давање 
одобрение за вршење на определена дејност и еден 
примерок до Одделението за приходи. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 39 
За сите работи во врска со даноците на граѓа-

ните што не се регулирани со оваа одлука ќе се 
применуваат одредбите на Законот за даноците на 
граѓаниве и прописите донесени врз основа на тој 
закон. 

Член 40 
Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за општинските даноци 
на граѓаните — пречистен текст, бр.01-945 од 9 јули 
1976 година („Службен весник на СРМ" бр. 30/76) 
и Одлуката за изменување и дополнување на Одлу-
ката за општинските даноци на граѓаните, бр. 
01-1681/1 од 29 декември 1976 година. 

Член 41 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 го-
дина и ќе се објави во „Службен гласник на општи-
ната Свети Николе". 

Бр. 0202-268/2 
28 февруари 1978 година Претседател, 

Свети Николе Драги Апостолов, е. р. 

О Г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола, заведен е 
спор за развод на брак по тужбата на Милан Сто-
јановски од Битола, булевар „1-ви Мај" бр. 373-а, 
против тужената Олга Стојановска, родена од село 
Барешани, сега во Австралија со непознато место 
на боравок. 

Се повикува тужената Олга Стојановска да се 
јави на овој суд или да ја достави својата адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно, судот ќе и определи старател, кој ќе 
ја застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Битола, П. бр. 94/78. 
(50) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува со 
овој оглас лицето Мустафи Хусни, од татко Јакуп 
и мајка Арзија од село Врапчиште, роден на 7 ав-
густ 1920 година кој наводно нестанал во воените 
операции при завземањето на Трет во 1945 година, 
со рок од три месеци од денот на објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ", да се 
јави до овој суд. Во спротивно по истекот на овој 
рок, нестанатиот Мустафа Хусни од село Врапчиш-
те ќе се прогласи за умрен. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 85/77. 

Пред овој суд е заведена парница за развој на 
брак по тужбата на тужителот Ислами Сетки од 
село Стра јане, Гостиварско, а сега на работа во 
Титоград како слаткар во слаткарницата ,.Саат 
Кула", застапуван од Тозија Митко, адвокат од 
Гостивар, против тужената Ислами, родена Војно-
виќ Јагода, од село Габравец, Општина Ниш, а се-
га со непозната адреса на живеење. 

Бидејќи тужената е со непознато место на жи-
веење се повикува да се јави во судот. Во спро-
тивно судот во смисла на член 84, став 2, точка 4 
од ЗПП ќе и го одреди за застапник Димовски Мир-
ко, адвокат од Гостивар, и делото ќе се разгледа 
во нејзино отсуство. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Гостивар, П. бр. 6 5 2 / 7 8 . 
( 5 3 ) 

КОНКУРСИ 
Здружениот совет на Занаетчиската задруга 

„Минер" од Куманово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување работоводен орган (директор) 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните посебни услови: 

1. да има завршено вишо (ВШСС) образова-
ние од градежна насока со работно искуство 
од 3 години на раководно работно место; 

— да е градежен техничар со над 5 години ра-
ботно искуство на раководно работно место; 

2. да не е осудуван и да не е под истрага; 
3. да поднесе програма за развој на организа-

цијата. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до Занаетчиската задруга „Минер" — Кумано-
го, плоштад „Маршал Тито" бб., во рок од 15 дена 
од објавувањето, 

Некомплетирани молби нема да се земаат во 
разгледување. (331) 
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Работничките совети на ООЗТ „Белград" — Ка-
вадарци, ООЗТ „Винарство" — Кавадарци, ООЗТ 
„Напредок" — е. Манастирец, ООЗТ „Раец" — е. 
Фариш — Кавадаречко, ООЗТ „Лубаш" — Кава-
дарци, ООЗТ „Сточарство" — е. Сопот, ООЗТ „Со-
потско Поле" — е. Сопот, ООЗТ „Иван Сливков" — 
е. Паликура, ООЗТ „Флашара" — Кавадарци, ООЗТ 
„Единство" — е. Трстеник — Кавадаречко, ООЗТ 
„Сува Гора" — Кавадарци, ООЗТ „Доне Попов" — 
е. Конопиште, ООЗТ „Малопродаја" — Кавадарци, 
и ООЗТ „Тиквеш-експорт-импорт" — Кавадарци, 
сите во состав на АК „Тиквеш" — Кавадарци, врз 
основа на своите донесени одлуки го распишуваат 
следниот 

К О Н К У Р С 
за избор на инокосен работоводен орган — 
управител односно раководител 
Освен условите предвидени во Законот, канди-

датите треба да ги исполнуваат и следните услови: 
1. за раководител на ООЗТ „Белград" — Кава-

дарци кандидатот треба да има завршено земјодел-
ски .факултет и работно искуство од 5 години на 
раководно работно место; да поседува морално-по-
литички квалитети и организаторски способности, 
да не е осудуван и да не е под истрага, да нема не-
која со закон предвидена пречка за работење на 
раководно работно место; 

2. За раководител на ООЗТ „Винарство" — Ка-
вадарци кандидатот треба да има завршено висока 
стручна подготовка — земјоделски факултет со 
најмалку 5 години работно искуство во струката; да 
поседува морално-политички квалитети и органи-
заторски способности; да не е осудуван и да не е 
под истрага; да нема некоја со закон предвидена 
пречка за работење на раководно работно место; 

3. За раководител на ООЗТ „Напредок" — е. 
Манастирец кандидатот треба да има завршено зем-
јоделски факултет со најмалку 3 години работно 
искуство во струката или виша земјоделска пкола 
со најмалку 5 години работно искуство; да посе-
дува морално-политички квалитети и организатор-
ски способности; да не е осудуван и да не е под 
истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка 
за работење на раководно работно место; 

4. За раководител на ООЗТ „Раец" — е. Фариш 
кандидатот треба да има завршено земјоделски фа-
култет и работно искуство во струката најмалку 4 
години; да поседува морално-политички квалите-
ти и организаторски способности; да не е осудуван 
и да не е под истрага; да нема некоја со закон 
предвидена пречка за работење на раководно работ-
но место; 

5. За раководител на ООЗТ ,.Лубаш"— Кава-
дарци кандидатот треба да има завршено висока 
земјоделска школа лозаро-овоштарски смер и нај -
малку 3 години работно искуство во струката; да 
поседува морално-политички квалитети и органи-
заторски способности; да не е осудуван и да че е 
под истрага; да нема некоја со закон предвидена 
пречка за паботење на раководно работно место; 

6. За раководител на ООЗТ „Сточарство" — е. 
Сопот кандидатот треба да има завршено висока 
стручна подготовка — земјоделски факултет — 
сточарски смер и работно искуство од 5 години од 
струката; да поседува морално-политички квалите-
ти и организаторски способности; да не е осудуван 
и да не е под истрага; ла нема некоји со закон 
предвидена пречка за работење на раководно ра-
ботно место; 

7. За раководител на ООЗТ „Иван Сливков" — 
е. Паликура кандидатот треба да има завршено зем-
јоделски факултет со најмалку 3 години работно 
искуство во струката; да поседува морално-поли-
тички квалитети и организаторски способности, да 
не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја 
со закон предвидена пречка за работење на рако-
водно работно место; 

8. За раководител на ООЗТ „Сопотско Попе" — 
е. Сопот кандидатот треба да има завршено земјо-

делски факултет со над 3 години работно искуство 
во струката или виша земјоделска школа со над 7 
години работно искуство на раководно работно мес-
то; да поседува морално-политички квалитети и 
организаторски способности, да не е осудуван и да 
не е под истрага; да нема некоја со закон предви-
дена пречка за работењ 5 на раководно работно 
место; 

9. За раководител на ООЗТ „Флашара" — 
Кавадарци кандидатот треба да има завршено зем-
јоделски факултет и најмалку 3 години работно 
искуство во струката; да поседува м орално-поли-
тички квалитети и организаторски способности; да 
не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја 
со закон предвидена пречка за работење на рако-
водно работно место; 

10. За раководител на ООЗТ „Единство" — е. 
Трстеник кандидатот треба да има завршено висока 
школска подготовка со најмалку 5 години работно 
искуство на раководно работно место, виша школ-
ска подготовка со најмалку 10 години работно ис-
куство на раководно работно место, средна школ-
ска подготовка со најмалку 10 години работно ис-
куство на раководно работно место; да поседува 
морално-политички квалитети и организаторски 
способности; да не е осудуван и да не е под истра-
га; да нема некоја со закон предвидена пречка за 
работење на раководно работно место; 

11. За раководител на ООЗТ „Супа Гора" — 
Кавадарци кандидатот треба да има завршено зем-
јоделски факултет со најмалку 3 години работно 
искуство или завршена виша земјоделска школа со 
најмалку 5 години работно искуство; да поседува 
морално-пслитички квалитети и организаторски 
способности, да не е осудуван и да не е под истра-
га; да нема некоја со закон предвидена пречка за 
работење на раководно работно место; 

12. За раководител на ООЗТ „Доне Попов" — 
е. Конопиште кандидатот треба да има завршено 
земјоделски факултет со најмалку 3 години работ-
но искуство во струката, виша школа со најмалку 
5 години работно искуство во струката или средно 
образование со над 10 години работно искуство на 
раководни работни места; да поседува мсрално-по-
литички квалитети и организаторски способности; 
да не е осудуван и да не е под истрага; да нема не-
која со закон предвидена пречка за работење на 
раководно работно место; 

13. За раководител на ООЗТ „Малопродаја" —-
Кавадарци кандидатот да има завршено висока на-
образба од економски смер со најмалку 3 години 
работно искуство во струката, или виша наобразба 
од економски смер со најмалку 5 години работно 
искуство во струката или средна наобразба од еко-
номски смер со 10 години работно искуство; да по-
седува морално-политички квалитети и организа-
торски способности, да не е осудуван и да не е под 
истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка 
за работење на раководно работно место. 

14. За директор на ООЗТ „Тиквеш-експорт-им-
порт" — Кавадарци кандидатот да има завршено 
економски, правен или зем1 одел ски Факултет со 
работно искуство најмалку од 5 години во струката 
на раководно место; ла поседува морално-политич-
ки квалитети и организаторски способности; да не е 
осудуван и да не е под истрага; да нема некоја 
законска пречка за работење на раководно работно 
место, односно инокосен работоводен орган. 

Сите кандидати потребно е да имаат искуство и 
смисла за создавање на добри меѓучовечки односи 
во здружениот труд и самоуправувањето. 

Личниот доход е според самоуправните спогод-
би за распределба на личниот доход. 

Конкурсот е отворен 15 дена од тт^нот на обја-
вувањето. 
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Пријавите со потребната документација со која 
се докажува дека кандидатот ги исполнува услови-
те се доставуваат до .секторот за општи, правни и 
кадровски работи при АК „Тиквеш" — Кавадарци 
со назнака до конкурсната комисија за избор на 
раководители на ООЗТ. 

Молбите со некомплетирани документи нема да 
бидат земени во разгледување. (332; 

Врз основа на член 4 и б од Правилникот за 
начинот и постапката за отстапување изградба на 
инвестициони објекти, Самоуправната интересна 
заедница на станувањето — Куманово 

р а с п и ш у в а 
О Г Л А С 

за јавно наддавање за изградба на инвестицио-
нен објект — станбено деловен комплекс во 
Куманово 
1. Предмет на отстапувањето се: изведување на 

градежни и градежно-занаетчиски работи и инста-
латерски работи (електрична, водоводна, канализа-
циона, парно, ПТТ, лифтови и ел.). 

2. Ориентационата вредност на работите е 
55.000.000,00 (педесетипетмилиони динари). 

3. Рок за завршување на работите е 24 месеци 
од денот на воведувањето во работа. 

4. Работите ќе се изведуваат во Куманово — 
централно градско подрачје. 

5. Писмените пријави — понудите треба да со-
држат: фирма (назив и точна адреса на пријаву-
вачот), рок за изведување на работите, гарантен 
рок, можност за давање на кредит за работите што 
се отстапуваат со услови за кредитирање, податоци 
за техничка опременост и податоци за стручните 
кадри кои ќе учествуваат во изведувањето на пред-
метните работи, список со податоци за кооперан-
тите што ќе учествуваат во изведување на градеж-
но-занаетчиските и инсталатерските работи, изјава 
дека во случај на склучување на договор за изве-
дување на работите во се ќе ги прифатат општите 
и посебните услови на инвеститорот и писмена из-
јава дека ги прифаќаат посебните узанси за гра-
дењето. 

6. Понудите се доставуваат во рок од 20 дена 
од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ", а се доставуваат до Самоуправната 
интересна заедница на станувањето — Куманово, 
ул. „11 Октомври" бр. 4. 

7. Во понудата понудувачите се должни да да-
дат цена по 1 т 2 нето изградена површина одделно 
за станбениот дел, одделно за деловниот простор. 
Во цената треба да бидат опфатени цените на сите 
градежни и градежно-занаетчиски работи и инста-
лации. 

8. Покрај ова понудувачите се должни да да-
дат пресметка со единечни цени врз основа на кои 
се темели цената по 1 т 2 . 

9. Критериуми за оценка на најповолните по-
нуди се: 

— цената на работите, 
— рокот за завршување на работите, 
— комерцијално-финансиските услови за дава-

ње на кредит, 
— гарантниот рок, 
— објектот ќе се гради по договор „клуч во 

раце", 
— заинтересираните организации на здружен 

труд во предвидениот рок за поднесување на 
понудите може да се запознаат со инвести-
ционо-техничката документација секој рабо-
тен ден од 6,30 до 14,30 часот во просториите 
на Самоуправна интересна заедница на ста-
нувањето — Куманово, ул. „11 Октомври" бр. 
4 — зграда на Црвен крст I кат — Техничка 
служба. 

10. Јавното наддавање ќе се одржи на 4 септем-
ври 1978 година во просториите на СИЗ на стану-
вањето — Куманово, со почеток во 10 часот. 

11. Во рок од 10 дена по одржување на јавното 
наддавање учесниците ќе бидат известени која од 
понудите е прифатена. 

Советот на Медицинскиот центар — Гевгелија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за испраќање лекар на специјализација по след-
ната специјалност: 

— еден за анестезиологија. 
Покрај општите услови кандидатите ќе треба да 

ги исполнуваат и следните услови: 
— да имаат завршено медицински факултет; 
— да имаат положен стручен испит; 
— да познаваат еден од светските јазици; 
— да имаат поминато на работа во центарот 

најмалку 4 (четири) години. 
Молбите со потребните документи да се доста-

вуваат до Советот на Медицинскиот центар — Гев-
гелија. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Личниот доход се одредува според Самоуправ-
ната спогодба за основите и мерилата за распре-
делба на личните доходи во Медицинскиот центар 
— Гевгелија. 

Здравствениот дом во Брод Македонски 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место: 
— еден лекар од општа практика за Здравстве-

ната станица, е. Пласница. 
Услови: 

. Завршен медицински факултет. 
Личен доход по Правилник. 
Стан обезбеден во здравствената станица. 
Молбата со потребната документација за вра-

ботување, се доставува до конкурсната комисија на 
домот. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 

Конкурсната комисија на Заедницата за осигу-
рување имоти и лица „Македонија" — Скопје, де-
ловна единица филијала — Радовиш 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на работоводен орган 
директор на деловната единица филијала — 
Радовиш 
Услови: 
Покрај општите услови, пропишани со закон, 

да ги исполнува и следните посебни услови: 
1. кандидатот да има висока или виша стручна 

подготовка — правна насока со најмалку 6 години 
работно искуство на раководни работни места; 

2. да поседува организаторска и деловна спо-
собност за обавување на функцијата за раководе-
ње што се докажува со постигнатите резултати во 
организациите во кои до именувањето работел; 

3. да поседува морално-политички квалитети 
својствени на член на СК и во досегашната ра-
бота да покажал и спремност за развивање на со-
цијалистичките самоуправни односи; 

4. да не му е изречена казна забрана за врше-
ње должноста на раководни работни места; 
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5. да не е осудуван за кривично дело предвиде-
но во член 511 од Законот за здружениот труд. 

Кандидатите кои се во работен однос да подне-
сат потврда дека ќе бидат ослободени од работа во 
работната организација доколку бидат примени на 
работа по овој конкурс. 

Пријавите со комплетна (оригинална) докумен-
тација да се достават до конкурсната комисија н?. 
ЗОИЛ „Македонија" деловна единица филијала — 
Радовиш. 

Некомтетираните пријави нема да бидат зе-
мени во разгледување. 

Личниот доход според Правилникот за основите 
и мерилата за распределба на доходот и другите 
лични примања на ЗОИЛ „Македонија" филијала — 
Радовиш. 

Стан не е обезбеден. 
Конкурсот трае до 30. 08. 1978 година. 
Пријавите со бараните докази од точка 1—5 да 

се достават до ЗОИЛ „Македонија" деловна едини-
ца филијала — Радовиш. 

370. Одлука за распределба на приходот на 
Лотаријата на Македонија за 1978 година 754 

Конкурсната комисија при Работната организа-
ција „Б АЛ К АНГИНЕ Д" — Радовиш 

р а с п и ш у в а 
по трет пат 

К О Н К У Р С 

за избор на генерален директор на Работната 
организација „БАЛКАНШПЕД" — Радовиш 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за здружениот труд и Законот за работните односи 
на СРМ, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

— висока школска подготовка од сообраќајна, 
економска или правна насока со 5 години работно 
искуство на раководни работни места во сообраќа-
јот, или виша школска подготовка од сообраќајна, 
економска или правна насока со 6 години работно 
искуство на раководни работни места во сообра-
ќајот. 

Заедно со документацијата да поднесе и развој-
на програма на Работната организација „БАЛКАН-
ШПЕД" — Радовиш. 

Пријавите со потребната документација да се 
доставуваат до Конкурсната комисија при Работна-
та организација „БАЛКАНШПЕД" — Радовиш. 

Непотполна документација нема да се разгле-
дува. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРИ". (313) 
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