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

Среда, 16 јануари 1991 
С к о п ј е 

Број 2 Год. XLVII 

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 700 динари. Овој број чини 30 
динари. Жиро сметка 40100-603-12498 

3. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кеДОНИЈа издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА 
НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИ-

МАЊА ВО РЕПУБЛИКАТА 

Се прогласува Законот за исплата на личните 
доходи и други лични примања во Републиката, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 7 јануари 1991 година. 

Бр. 08-46/1 
7 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИСПЛАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИ 

ЛИЧНИ ПРИМАЊА ВО РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Правното лице што ја врши дејноста распореде-

на во гранката 0101 (електростопанство), 0104 (произ-
водство на нафта и гас), 0105 (производство на дери-
вати на нафта), 0604 (воздушен сообраќај), 0609 (ПТТ 
услуги), 0703 (надворешна трговија), подгрупите 070150 
(трговија на мало со нафтени деривати), 070240 (трго-
вија на големо со нафтени деривати), гранките 0802 
(туристичко посредување), 1101 (банкарство) и 1102 
(осигурување на имоти и лица) и правното лице од 
12 до 14, освен правното лице кое е регистрирано ка-
ко претпријатие, може да ги исплати месечните акон-
тации на чистите лични доходи по работник најмно-
гу до правото утврдено според членот 3 од Законот 
за исплата на личните доходи, средствата за .непос-
редна заедничка потрошувачка и средствата за ис-
храна на работниците во текот на работата („Служ-
бен лист на СФРЈ“ број 37/90 и 84/90), за периодот 
септември-ноември 1990 година, зголемен најмногу 
до 90% од растот на исплатените чисти лични дохо-
ди по работник во стопанството на Републиката за 

. последниот месец за кој се објавени податоците од 
Републичкиот завод за статистика во однос на про-
сечниот месечен чист личен доход по вработен во 
стопанството на Републиката за периодот септември-
ноември 1990 година, 

Член 2 
Правното лице кое вр месецот за кој врши ис-

плата па чистите лични доходи било инсолвентно по-
долго од 15 дена непрекинато, односно подолго од 
20 дена со прекини во смисла на. член 13-а од За-
конот за финансиско работење („Службен лист на 
СФРЈ“ број 10/89 и 78/89) може да исплатува чисти 
лични доходи по работник најмногу до износот на 

просечно исплатениот месечен чист личен доход по 
работник кој го исплатило за периодот септември-
ноември 1990 година или масата на чистите лични 
доходи исплатена за тој период. 

За правните лица, кои во периодот септември-
ноември исплатиле загарантиран личен доход, може 
да се исплатува личен доход до просечниот личен 
доход исплатен во Републиката во тој период. 

Одредбите од ставот 1 од овој член се однесу-
ваат и на правното лице кое не извршило покрива-
ње на загубата искажана по годишната пресметка, а 
по периодичната пресметка не остварило добивка во 
износ поголем од таа загуба. 

Член 3 
Усогласување на пензиите во Републиката се 

врши според просечниот месечен чист личен доход 
по вработен во Републиката намален за ефектот од 
процентот на бројот на вработените кои не испла-
тиле лични доходи во месецот во кој, се врши испла-
тата според податоците на Републичкиот завод за 
статистика. . 

Републичкиот комитет за труд, здравство и со-
цијална политика според став 1 од овој член утвр-
дува просечен месечен чист личен доход по врабо-
тен во Републиката и стапка на пораст на просечниот 
месечен чист личен до^од во месецот во однос на 
претходниот месец. 

Член 4 
Податоците утврдени во член 3 од овој закон 

Републичкиот комитет за труд, здравство и социјал-
на политика ги објавува во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“ до 20 во месе-
цот за претпоследниот месец. 

Член 5 
Доколку со примената на податоците од членот 

3 ч од овој закон се утврди пониско право од прес-
метаното за месец декември 1990 година, исплатата 
се врши на исплатеното ниво за месец декември 1990 
година. 

Член 6 
Функционерот на републичкиот орган на упра-

вата надлежен за работите на трудот, здравството и 
социјалната политика пропишува начин на утврду-
вање на износот на средствата за исплата на чис-
тите лични доходи, составувањето на пресметките и 
доставување до Службата на општественото книго-
водство во Македонија. 

Прописот од став 1 на овој член ќе се објави 
истовремено со текстот на овој закон. 

Член 7 
Со парична \казна од 45.000 динари до 450.000 

динари (ќе се казни за стопански престап правното 
лице кое личните доходи и пензиите ќ е ги исплати 
над износот утврден со одредбите на овој закон. 

За дејството од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице кај прав-
ното лице со парична казна од 2.500 динари до 25.000 
динари. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува за исплата 
на лични доходи од 1 декември 1990 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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4, 
Врз основа на Заклучоците за привремено упла-

тување и насочување на дел од основниот данок на 
промет на производи и услуги во прометот и на-
платените царини и други увозни давачки донесени 
од трите собори на Собранието на СР Македонија 
на одделни седници одржани на 13 и 14 декември 
1990 година, Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО УПЛАТУВАЊЕ И НАСОЧУ-
ВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-
МЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 

И НАПЛАТЕНИТЕ ЦАРИНИ, ДРУГИ УВОЗНИ 
ДАВАЧКИ И ЛЕЖАРИНА 

1. Во Одлуката за привремено уплатување и на-
сочување на дел од основниот данок на промет на 
производи и услуги во прометот и наплатените ца-
рини, и други увозни давачки и лежарина („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 42/90 и 45/90), во точка 4 
зборовите: „и тоа: 400/o на Буџетот на Федерацијата 
(33% за ЈНА и 7% за работата на органите на Фе-
дерацијата) и 60%" се бришат. 

2. По точка 9 се додаваат три нови точки 9-а, 
9-б и 9-в кои гласат,: i 

„9-а. Со парична казна од 25.000 динари ќе се 
казни за прекршок правно лице како даночен обврз-
ник ако основниот данок на промет на производи 
и услуги наплатен на територијата на СР Македони-
ја не го уплатува на уплатната сметка од точка 2, 
став 1 на оваа одлука. 

За прекршок од став 1 на оваа точка ќе се каз-
ни со парична казна од 2.500 динари и одговорното 
лице во правното лице. 

9-б. Со парична казна од 15.000 динари ќе се 
казни за прекршок поединец како даночен обврзник 
ако основниот данок на промет на производи и ус-
луги наплатен на територијата на СР Македонија не 
го уплатува на уплатната сметка од точка 2, став 1 
на оваа одлука. 

9-в. Со парична казна од 25.000 динари ,ќе се 
казни за прекршок правно лице ако царината, дру-
гите увозни давачки и лежарината што се наплату-
ваат на територијата на СР Македонија не ја упла-
тува на сметката од точка 2, став 2 на оваа одлука. 

За прекршок од став 1 на оваа точка ќе се каз-
ни со парична казна од 2.500 динари и одговорното 
лице во правното лице“. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-2778/2 
9 јануари 1991 година 

Скопје ' 
Претседател 

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

5. 
Врз основа на член 4 од Законот за извршување 

на Републичкиот буџет за 1990 година („Службен' 
весник на СРМ“ бр. 5/90), а во врска со член 53, 
став 1, точка 1 од Законот за системот на финан-
сирањето на општините и Републиката („Службен 
весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 
20/88, 28/88, 51/88 и 18/89), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНА-

ТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР 
Македонија се дава позајмица на општината Круше-
во во износ од 700.000 динари. 

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука на 
општината и се даваат со рок на врајќање до 15. 
март 1991 година. 

3. За користењето и враќањето , на средствата од 
точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор поме-
ѓу општина Крушево и републичкиот секретар за 
финансии. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Бр. 23-2205/4 Потпретседател 
9 јануари 1991 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Тито Беличанец, с. р. 

6. 
Врз основа на член 172 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ број 
45/80, 28/88, 48/89 и 23/90), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД ' 

1. За заменик на директорот на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод, сметано од 1 јануари 1991 
година, се именува -Илија Панов, досегашен член на 
Извршниот совет на Собранието на град Скопје и 
претседател на Комитетот за урбанизам, комунално-
станбени работи и заштита на човековата околина. 

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

Бр. 17-1840/2 
24 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

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

7. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот з а 

заштита на спомениците на културата („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 24/73) Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РО РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА 

НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

1. Се разрешуваат сегашните претставници на, 
општествената заедница во Советот на РО^ Репуб-
лички завод за заштита на спомениците на култу-
рата, поради истек на времето за кое се именувани 
и тоа: 

— м-р Крсте Богоески, 
Паскал Гилевски, 
— м-р Момчило Петровски. . 
2. За претставници на општествената заедница во 

Советот на РО Републички завод за заштита на спо-
мениците на културата се именуваат: 

— инж. Антун Мославац, помошник на претсе-, 
дателот на Републичкиот комитет за урбанизам, гра-
дежништво, сообраќај и заштита на човековата око-
лина; 

, — Димитар Малиданов, доцент на Факултетот 
за ликовни уметности —. Скопје; 

— д-р Иван Микулчиќ, редовен, професор на Фи-
лозоф скиот факултет — Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ“. 

Бр. 17-2336/2 
24 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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8. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа (,,Службен весник' на СРМ“ бр. 45/80, 
28/88, 48/89 и 23/90), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесе ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА 

УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ 

1. За директор на Републичката управа за имот-
но-правни работи се именува Венце сл ав Ефремов, 
досегашен директор на Републичката управа за имот-
но-правни работи. 

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

Бр. 17-2651/2 
24 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

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

9. 
Врз основа на член 171 од Законот за држав-

ната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 
28/88,48/89 и 23/90), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија1 донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОРАТ 

1. За главен инспектор на Републичкиот финан-
сиски инспекторат се именува Јане Бангиев, досега-
шен главен инспектор на Републичкиот финансиски 
инспекторат. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“. ' 

Бр. 17-2651/3 
24 декември 1990' година 

Скопје 
Претседател 

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

10. 
Врз основа на член 170 од Законот за државната 

управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 28/88, 
48/89 и 23/90), Извршниот совет на Собранието на! 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА 

ГЕОДЕТСКА УПРАВА 

1. За директор на Републичката геодетска уп-
рава се именува Коста Христов, досегашен директор 
на Републичката геодетска управа. 

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

Бр. 17-2717/2 
24 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

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

11. 
Врз основа на член 5 од Законот за Агенцијата 

за преструктуирање и развој („Службен весник на 
СРМ“ бр. 20/90 и 36/90), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

ПРЕСТРУКТУИРАЊЕ И РАЗВОЈ 

1. За директор на Агенцијата за преструктуирање 
и развој се именува Тодор Черепналковски, помош-
ник на генералниот директор на ХЕК „Југохром" — 
Јегуновце. 

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

Бр. 17-2764/1 
24 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

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

12. 
Врз основа на член 84 став 4 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 43/81 и 20/88), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА 

ГЛАВНИОТ РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРЕН И 
ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОР 

1. Се разрешува од должноста заменик на глав-
ниот републички санитарен и здравствен инспектор 
д-р Јосиф Јосифовски, поради заминување на друга 
должност заклучно со 30 ноември 1990 година. 

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

Бр. 17-2765/1 
24 декември 1990 година 

- Скопје 
Претседател 

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

13. 
Врз основа на член 4 став 3 од Законот за1 

изменување и дополнување на Законот за користе-
ње на воздухопловните пристаништа („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 38/90), Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЕ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ 
„МАКЕДОНИЈА“ 

1. За директор на Јавното претпријатие за аеро-
дромски услуги „Македонија“ се именува Велимир 
Таневски ,досегашен директор на Авио сервисот на 
.сојузните органи. 

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

Бр. 17-2766/1 
24 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. о. 
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14. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80, 28/88, 48/89 и 23/90), Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИ-

ТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ЕНЕРГЕТИКА 

1. Се разрешува од должноста советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за индустрија и 
енергетика Бориз Милошевски, поради заминување 
на друга должност. 

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

Бр. 17-2767/1 
24 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

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

15. 
Врз основа на член 175 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 
45/80, 28/Ѕ8, 48/89 и 23/90) Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕ-
ПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПАРНИ КОТЛИ И СА-

ДОВИ ПОД ПРИТИСОК ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 

1. Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија дава согласност Бориз Милошевски, досегашен 
советник на претседателот на Републичкиот комитет 
за индустрија и енергетика, да биде назначен за 
републички инспектор за парни котли и садови 
под притисок во Републичкиот инспекторат за тех-
ничка инспекција. 

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

Бр. 17-2767/2 
24 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

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

16. 
^Врз основа на член 295 од Законот за извршу-

вање на санкциите за кривични дела и стопански 
престапи („СлЈокбен весник на СРМ“ бр. 19/79 и 
47/89), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА УПРАВИТЕЛ 
НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ - ТЕТОВО 

1. Се разрешува од должноста управител на Вос-
питно-поправниот дом Тетово Глигур Симоски, пора-
ди исполнување на условите за пензија заклучно со 
31 декември 1990 година, кога му престанува работ-
ниот однос. 

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

Бр. 17-2768/1 
24 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

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

17. 
Врз основа на член 45 од Законот за извршува-

ње на санкциите за кривични дела и стопански пре-
стапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79 и 47/89), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ЗАТВОРОТ ВО 

ШТИП 

1. За управител на Затворот во Штип, сметано 
од 1 јануари 1991 година се именува Миланчо Успр-
цов, досегашен претседател на Извршниот совет на 
Собранието на општина Штип. 

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

Бр. 17-2669/2 
24 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

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

/ 

18. 
Врз основа на член 295 од Законот за извршу-

вање на санкциите за кривични дела и стопански 
престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79 и' 
47/89), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ВОСПИТНО-ПО-

ПРАВНИОТ ДОМ - ТЕТОВО 

1. За управител на Воспитно-поправниот дом —. 
Тетово, сметано од 1 јануари 1991 година се именува 
Петко Дабески, досегашен претседател на Собрание-
то на општина Тетово. 

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

Бр. 17-2790/1 
24 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

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

19. 
Врз основа на член 178 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ“ брЈ 
45/80, 28/88, 48/89 и 23/90), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ 

СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 
СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должноста републички совет-
ник во Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија Димитар Николовски, поради заминување 
на друга должност, заклучно со 31 декември 1990 
година. 

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

Бр. 17-42/1 
4 јануари 1991 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, с. р. 
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20. 
, Врз основа на член 6 од Законот за исплата на 

личните доходи и други лични примања во Репуб-
ликата („Службен весник на СРМ“ бр. 2/91) претсе-
дателот на Републичкиот комитет за. труд, здравство 
и социјална политика, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИ ЛИЧНИ ДО-
ХОДИ, НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕС-
МЕТКАТА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ТАА ПРЕСМЕТКА 

ДО СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 
КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Правните лица од член 1 од Законот за исплата 

на личните доходи и други лични примања во Репуб-
ликата (во натамошниот текст: Законот), износот на . 
месечните аконтации на чистите лични доходи ги 
утврдуваат на начин пропишан1 со овој правилник и 
податоците ги искажуваат на Образецот МЛД-2 
Пресметка на средства за исплата на аконтации на 
лични доходи за месец 199— година, кој е отпе-
чатен кон овој правилник и е негов составен/ дел. 

Правните лица Образецот МЛД-2 го составуваат 
врз основа на податоците за чистите лични доходи 
за периодот селтември-ноември 1990 година, зголе-
мени најмногу за 90% од растот на исплатениот чист 
личен доход по работник во стопанството на Републи-
ката за последниот месец за кој се врши исплатата 
во однос на просечниот месечен чист, личен доход 
по вработен во стопанството на Републиката Qa пе-
риодот септември-ноември 1990 година и врз основа 
на податоците кои ги утврдува на денот на составу-
вање на пресметката, и тоа: 

1) под ред. бр. 1 се внесуваат месечни аконта-
ции на чисти лични доходи утврдени со пресметките 
за средствата за исплата на аконтациите на личните 
доходи во обрасците ЛД-1 и ЛД-2 составени согласно 
член 1 и член 2 од Правилникот за начинот на утвр-
дување на износот на ,средствата за исплата на чис-
тите ЛИЧНР? доходи, начинот на составување на обра-
зецот и начинот на доставување на таа пресметка до 
Службата на општественото книговодство („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 37/90, 41/90 и 54/90), за периодот 
I X - X L 1990 година. 

.Правното лице кое за периодот септември-ноем-
ври 1990 година не составувало пресметка за испла-
та на месечните аконтации на чистите лични доходи 
на Образецот ЛД-2, износот под реден чброј 1 го 
внесува од налогот за исплата за наведениот период. 

2) под ред. бр. 2 се внесува бројот на работни-
.ците на кои им се исплатени личните доходи и на-
доместоци на личните доходи а кои се утврдуваат, 
така што бројот на остварените часови за работа и 
часовите за кои работниците примаат надоместоци 
на личниот доход од средствата на правното лице, 
се подели со можниот број на часови на работа за 
тој месец. 

3) под ред. бр. 3 се внесува бројот на месеците 
на работењето на правното лице во периодот IX—XI. 
1990 година. 

4) под ред. бр. 5 се внесува коефициентот за по-
растот на чистиот личен доход по работник во сто-
панството на Републиката, кој се утврдува така што 
се зема 90% од процентот на порастот кој го обја-
вува Републичкиот завод за статистика, за месецот 
за кој се врши исплатата во однос на периодот сеп-
тември-ноември 1990 година и се зголеми за 100 и 
подели со 100. 

5) под ред. бр. 11 се внесува износот на просеч-
ниот чист личен доход по работник во стопанството 
на Републиката за периодот јули-ноември 1990 го-
дина кој го утврдува и објавува Републичкиот завод 
за статистика. 

6) под ред. бр. 13 се внесува процентот 25'% до-
колку индексот на редниот број 12 е помеѓу 90 и 
НО, а 50% доколку е индексот поголем од 110. 

7) под ред. бр. 15 се внесуваат износите на при-
донесите и даноците кои се утврдуваат со примена 
на соодветни стапки на-придонеси и даноци на лич-
ните доходи на износот утврден под реден број 14. 

8) 'другите редни броеви се пополнуваат спрема 
појаснувањата дадени во колоната 2 од Образецот. 

Член 2 
Правните лица од член 2 од Законот, износот на 

месечните аконтации на чистите лични доходи ги 
утврдуваат на начин пропишан со овој правилник и 
податоците ги искажуваат на Образецот МЛД-3 Пре-
сметка на средствата -за исплата на аконтации на 
лични доходи за месец 199— година кој е отпе-
чатен кон овој правилник и е негов составен дел. 

. Правното лице го составува Образецот МЛД-з 
врз основа на податоците за исплатените чисти лич-
ни доходи за периодот IX—XI. 1990 година или ма-
сата на чистите лични доходи исплатена за тој пе-
риод и на основа на податоците кои ги утврдува на 
денот на составување на тој образец и тоа: 

1) под ред. бр. 1 се внесува износот на исплатен 
чист личен доход за периодот IX—XI. ,1990 година. 

2) под ред. бр. 2 и з се внесува податок на на-
чин пропишан во членот 1, став 2 точка 2 и 3 од 
овој правилник. 

3) под ред. бр. 6 се внесува правото 4на сред-
ствата за чисти лични доходи што се добива со мно-
жење на просечниот месечен чист личен доход по 
работник исплатен за периодот септември-ноември 
1990 година и бројот на вработените (ред. бр. 4 X 
ред. бр. 5), меѓутоа доколку за правното лиде е по-
поволно да се земе Масата на чистите лични доходи 
за истиот период тогаш на ред. бр. 6 го внесува, тој 
показател (ред. бр. 1 : ред. бр; 3). 

4. под ред. бр. 7 се внесува податокот за про-
сечниот личен доход по вработен исплатен во Ре-
публиката за периодот септември-ноември 1990 го-
дина според податоците на Републичкиот завод за 
статистика Овој податок го внесуваат правните лица 
од членот 2 став 2 од Законот, кои во периодот сеп-
тември-ноември 1990 година исплатувале загаранти-
ран личен доход, а во месецот за кој исплатуваат 
личен доход се инсолвентни. 

5) под ред. бр. 10 се внесува износот на зголе-
мувањето на месечниот чист личен доход што се дот 
бива' како разлика помеѓу ред. бр. 4 и ред. бр. 9 за 
правните лица од член 2 став 1 од Законот, односно 
износот на зголемувањето што се добива како раз-
лика помеѓу ред. бр. -7 и ред. бр. 9 за правните 
лица од член 2 став 2 од Законот. 

6) под ред. бр. 11 се внесува износот на просеч-
ниот чист личен доход, по работник во стопанството 
на Републиката за периодот јули-ноември 1990 годи-
на, кој“ го утврдува и објавува Републичкиот завод за 
статистика. 

7) под ред. бр. 13 се внесува процентот -25% до-
колку индексот на редниот број 13 е помеѓу 90 и 
НО, а 50% доколку е индексот поголем од НО, 

8) под ред. бр. 15 се внесуваат износите на при-
донесите и даноците кои се утврдуваат со примена 
на соодветни стапки на придонеси и даноци на лич-
ните доходи на износот утврден под ,ред. бр. 14. 

9) другите редни броеви се пополнуваат . спрема 
појаснувањата дадени во колоната 2 од Образецот. 

Член 3 
Правните лица од членот 1 од Законот конечна-

та пресметка за исплата на личните доходи ја сос-
тавуваат и доставуваат др Службата на општествено-
то книговодство по објавување на податокот од Ре-
публичкиот завод за статистика за растот на испла-
тените лични доходи по работник во стопанството на 
Републиката за месецот за кој се составува прес-
метката. 

Правните лица составуваат и ги доставуваат до 
Службата на општественото книговодство обрасците 
од член 1 и 2 во. два примероци при секоја исплата. 

Податоците во Образецот од став 1 и 2 од овој 
член се искажуваат во броеви во две децимали. 

Член 4 
Одредбите од овој правилник не ,се однесуваат 

на исплатите на чистите лични доходи на работни-
ците на кои I работното место им е во странство. 
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“, а ќе се применува од 1 де-

' кември 1990 година. 
Претседател 

на Републичкиот комитет за труд, 
здравство и социјална политика, 

д-р Јанко Обочки, с. р. 

(Назив и седиште на правното лице) 
Образец МЛД-2 

П Р Е С М Е Т К А 
на средства за исплата на аконтации на лични 

доходи за месец 199 година 

Елементи на основа на кои 
се утврдува износот на сред-

^ . ствата за исплата на личните 
Р.б. доходи 

Ознака 
за 

АОП 
Износ 

1. Средства за исплата на чистите 
лични доходи за периодот I X -
XI. 1990 година 

2. Просечен број на работници на 
кои им се исплатени чисти лич-
ни доходи за периодот IX-—XI. 
1990 година 

3. Број на месеци 
4. Просечен месечен чист личен 

доход по вработен за периодот 
IX—XI. 1990 година (ред. бр. 1: 
ред. бр. 2: ред. бр. з) 

5. Коефициент за пораст на чис-
тиот личен доход по вработен 
во стопанството на Републиката 

6. Право на месечен чист личен 
доход по вработен (ред. бр. 4 
хред. бр. 5) 

7. Исплатен просечен месечен чист 
личен доход по вработен за пе-
риодот јули-ноември 1990 година 

8. Износ на зголемување на ме-
сечниот чист личен доход (ред. 
бр. 6 минус ред. бр. 7) 

, 9. Број на вработени во месецот 
за кој се врши исплата 

10. Износ на средства за месечни 
чисти лични доходи (ред. бр. 6 
хред. бр. 9) 

11. Просечен чист личен дохо,д во 
стопанството на Републиката за 
периодот јули-ноември 1990 го-
дина 

12. Индекс на пресметаниот чист 
личен доход по вработен и про-
секот на стопанството на Ре-
публиката (ред. бр. 7: ред. бр. 
11 х 100) 

13. Процент на издвојување во ак-
ции, односно издвојување во де-
ловен фонд 

14. Износ на средства за акции, од-
носно деловен фонд (ред. бр. 8 
х ред. бр. 9 х ред. бр. 13) 

15. Пресметани придонеси и дано-
ци на нето износот на акциите, 
односно деловниот фонд 

16. Вкупен износ на акциите, од-
носно деловниот фонд (ред. бр. 
14 ± ред. бр. 15) 

17. Износ на чисти лични доходи 
кои можат да се исплатат (ред. 
бр, 10 минус ред, бр. 14) 

18. Загарантиран личен доход (ред. 
бр. 9 х загарантираниот личен 
доход за месецот за кој се 
врши исплатата) 

19. Исплатени средства на чисти 
лични доходи за месецот за 
кој се составува пресметката 

20. Разлика на средства за исплата 
на чист личен доход (ред. бр. 
17 или ред. бр. 18 минус ред. 

- бр. 19) 
21. Из^ос на чистиот личен доход 

од налогот за исплатување . 
22. Износ од налозите за плаќање 

на придонесите и даноците кои 
се пла/ќаат на чистиот личен 
доход 

23. Помалку исплатени чисти лич-
ни доходи (ред .бр. 17 или ред. 
бр. 18 минус ред. бр. 19 минус 
ред. бр. 21) 

Пресметката ја составил, Раководител, 

(Назив и седиште на правното лице) 
Образец МЛД-3 

П Р Е С М Е Т К А 
на средства за исплата на аконтации на лични 

доходи за месец 199 година 

Елементи на основа на кои 
се утврдува износот на сред-

tj; . ствата ,за исплата на личните 
g О доходи 

Ознака 
за 

АОП 
Износ 

1. Исплатени средства за чисти 
лични доходи за периодот IX— 
XI. 1990 година 

2. Просечен број на работници на 
кои им се исплатени чисти лич-
ни доходи за периодот IX—XI. 
1990 година 

3. Број на месеци 
4. Просечен месечен чист личен 

доход по вработен исплатен за 
периодот IX—XI. 1990 година 
(ред. бр. 1: ред. бр. 2: ред. 
бр. 3) 

.5. Број на работници во. месецот 
за кој се врши исплата 

6. Износ на чисти лични доходи 
за месецот за кој се врши ис-
плата (ред. бр. 4 х р е д . бр. 5 
или ред. бр. 1: ред. бр. 3) 

7. -Просечен личен доход по вра-
ботен исплатен во Републиката 
за периодот септември-ноември 
1990 година 

8. Маса на чисти лични доходи 
според просечниот личен доход 
исплатен во Републиката (ред. 
бр. 7 х р е д . бр. 5) 

9. Исплатен просечен месечен 
чист личен доход по вработен 
за периодот јули-ноември 1990 
година 

10. Износ на зоглемување на ме-
сечниот чист личен доход (ред. 
бр. 4 минус ред. бр 9 или ред. 
бр. 7 минус ред. бр. 9) 

11. Просечен чист личен доход во 
стопанството на Републиката за 
периодот јули-ноември 1990 го-
дина 

12. Индекс на пресметаниот чист 
личен доход по вработен и про-
секот на стопанството на Ре-
публиката (ред. бр. 9: ред. бр. 
11 х 100) 

13. Процент на издвојување во ак-
ции, односно издвојување во де-
ловен фонд 

14. Износ на средства за акции, 
односно деловен фонд (ред. бр. 
5 х р е д . бр. 10 х ред. бр. 13) 

15. Пресметани придонеси и дано-
ци на нето износот на акциите, 
односно деловниот фонд 
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16. Вкупен износ на акциите, од-
носно деловниот фонд (ред. бр. 
14 4- ред. бр. 15) 

17. Износ на чисти лични доходи 
кои можат да се исплатат (ред. 
бр. 6 минус ред. бр. 14 или 
ред. бр. 8 минус ред. бр. 14) 

18. Загарантиран личен доход (ред. 
бр. 5 х загарантиран личен до-
ход за месецот за кој се врши 
исплатата) 

19. Исплатени средства на чисти 
лични доходи за месецот за кој 
се составува пресметката 

20. Разлика на средства за испла-
та на чист личен доход (ред. 
бр. 17 или ред. бр, 18 минус 
ред. бр. 19) 

21. Износ на чистиот личен доход 
од налогот за исплатување 

22. Износ од налозите за плаќање 
на придонесите и даноците кои 
се плаќаат на чистиот личен 
доход 

23. Помалку исплатени чисти лич-
ни доходи (ред. бр. 17 или ред. 
бр. 18 минус ред. бр. 19 минус ' 
ред. бр. 21) 

Пресметката ја составил, v Раководител, 

20-а. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членовите 427 и 433 од Уставот на СР Македонија 
и член 20 од Законот за основите на постапката 
пред Уставниот суд на Македонија и за правното 
дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна рас- ' 
права, на седницата одржана на 12 септември 1990 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за условите, начинот 

и постапката за продажба на општественото земјиш-
те вон градскиот реон на град Дебар за станбена 
и друга изградба, донесена од Извршниот совет на 
Собранието на општина Дебар, на седницата одржа-
на на 14 април 1988 година („Службен гласник на 
општина Дебар“ бр. 3/88). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Дебар“. 

3. Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето на општина Дебар, со предлог поднесен пред 
Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за 
оценување уставноста и законитоста на означената 
одлука, затоа што била во спротивност со законот. 

4. На јавната расправа и на седницата Судот 
утврди дека со оспорената одлука се уредуваат ус-
ловите, начинот и постапката за продажба на оп-
штествено земјиште вон градежниот реон на град 
Дебар и населбите од градски карактер за изградба 
на семејни станбени згради и стопански објекти. 
Според член 3 од О,длуката Извршниот совет на 
Собранието на општина Дебар пред одобрување на 
продажбата на општественото земјиште, ќе ги раз-
гледа и со непосредна спогодба ќе ги реши бара-
њата на лицата кои живеат надвор од општината, а 
се родени односно потекнуваат од нејзиното подрач-
је и изразиле желба да градат станбени и други 
објекти во Дебар. 

5. Во оставениот рок Извршниот совет на Со-
бранието на општина Дебар не достави одговор на 
наводите од предлогот. 

6. На јавната расправа подносителот на пред-, 
логот остана на своите наводи 'од предлогот и ис-
такна дека општественото градежно земјиште не мо-
же да биде предмет на продажба и дека извршниот 
совет на собранието на општината не е надлежен 
да ги уредува условите и начинот на доделување на 
користење на градежното земјиште, а уште помалку 
условите и начинот на неговото продавање. 

Претставникот на Извршниот совет на Собра-
нието на општина Дебар истакна дека предмет на 
продажба е општествено земјиште опфатено со гра-

ниците определени за изградба на куќи и викендици 
за кое од надлежниот републички орган е дадена 
согласноста за пренамена од земјоделско во незем-
јоделско земјиште, дека тоа земјиште е опфатено 
со просторниот план на општина Дебар и дека ку-
пувачите на земјиштето не можат истото да го оту-
ѓуваат пред да започнат со изградба. На крајот прет-
ставникот на Извршниот совет истакна дека целта 
на донесувањето на одлуката е да им се овозможи 
на поранешните жители на општината да се вратат 
во родните места. 

. 7. Според член 97 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија не може да постои право на сопственост 
на земјиште во градовите и во населбите од градски 
карактер и во други подрачја предвидени за станбе-
на и друга комплексна изградба што ќе ги опреде-
ли општината во согласност со условите и во по-
стапката утврдени со закон. 

Според член 2 од Законот за градежното зем-
јиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79) како 
градежно земјиште се смета изграденото и неизгра-
д е н о ^ земјиште во градовите и населбите од град-
ски карактер и во други подрачја предвидени за 
станбена и друга комплексна изградба кое е опреде-
лено од собранието на општината. Според член 9 
став 2 од Законот, со одлуката на собранието се 
утврдуваат границите на земјиштето предвидено за 
станбена и друга комплексна изградба, со катастар-
ски податоци за парцелите. Според член 3 став 1 од 
Законот собранието на општината ги уредува рабо-
тите кри се однесуваат на доделувањето, уредување-
то и употребата на градежното земјиште. Според 
членовите 36 и 37 од Законот градежното земјиште 
со кое управува општината може да се доделува на 
користење на општествени правни лица, здруженија 
на граѓани и на други граѓански правни лица, под 
услови, на начин и по постапка што ја пропишува 
собранието на општината. 

И според член 2 став 2 од Законот за промет1 

со земјишта и згради („Службен весник на СРМ“ 
бр. 36/75, 41/75, 10/79, 7/86 и 51/88), градежните 
земјишта во општествена сопственост не можат да 
се отуѓуваат, но врз нив можат да се стекнуваат пра-
ва определени со закон. 

Според член 13 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86 и 51/88) 
земјоделското земјиште од прва заклучно со четвр-
та катастарска класа не може да се користи за не-
земјоделски намени„ освен кога е тоа предвидено со 
просторниот односно урбанистичкиот план, а според 
член 14 основите на просторните и урбанистичките 
планови и одлуката за определување на земјиштето 
во градовите и во населбите од градски карактер и 
во другите подрачја предвидени за станбена и друга 
комплексна изградба (одлука за определување на гра-
дежно земјиште) се донесуваат по претходна соглас-
ност на надлежниот републички орган. Со претход-
на согласност, според член 15 од Законот, се опре-
делуваат и границите на населените места (селски 
населби) за- кои не е донесен урбанистички план, 
односно општ акт што го заменува тој план, во чии 
рамки земјоделското земјиште може да се користи 
за неземјоделски намени. 

Од .наведените уставни и законски одредби, спо-
ред мислењето на Судот, произлегува дека градеж-
ното, земјиште, во чии рамки влегува и земјиштето 
надвор од градовите и населбите од градски карак-
тер, а што е наменето за станбена и друга ком-
плексна изградба, како и земјоделското земјиште, 
под условите утврдени со закон и, за чија пренамена 
е дадена согласност од надлежниот, републички орган 
на управата, што ги определува собранието на оп-
штината, не може да биде предмет на сопственост, 
па според тоа ни да преминува со правно дело од 
општествена сопственост во сопственост на граѓани, 
туку единствено може да биде доделено на трајно 
користење, под условите, на начин и по постапка 
што ги пропишува собранието на општината во со-
гласност со закон. 

Поради тоа што Извршниот совет на Собрание-
то на општина Дебар, како ненадлежен орган, ја 
донел оспорената одлука и затоа што со неа се утвр-
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дени условите ,начинот и постапката за преминување 
на градежно земјиште од општествена сопственост 
во сопственост на граѓани по основ на продажба, 
Судот оцени дека таа не е во согласност со озна-
чените уставни одредби и е во спротивност со озна-
чените законски одредби. 

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

У. бр. 202/89 
12 септември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 

21. 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СПРОТИВНОСТ НА ДЕЛ ОД 
ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 98 СТАВ 2 И 3 ОД ЗАКО-
НОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ СО ЗАКОНОТ ЗА 

ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД РАБОТНИОТ ОДНОС 
1. Уставниот суд на Југославија, со решението 

ИУ-114/1-89 од 21 март 1990 година, поведе постапка 
за оценување на спротивноста на одредбите на член 
98 став 2 и 3 од Законот за работните односи („Служ-
бен весник на СР Македонија, бр. 45/77, 3/83, 42/85, 
46/86, 43/87, 18/89, 28/89, 36/89 И 4/90), во делот СО 
кој е пропишано дека на работникот му престанува 
работниот однос по сила на законот кога ќе наполни 
60 години (маж), односно 55 години старост (жена) 
и 20 години пензиски/ стаж, или кога ќ е наполни 40 
години (маж), односно 35 години пензиски стаж (же-
на), без оглед на годините на живот и дека на ра-
ботникот — жена и престанува работниот однос под 
исти услови како и на работникот — маж аќо. даде 
писмена изјава дека сака да продолжи да работи до 
наполнување на години пензиски стаж и години на 
живот како и работник — маж, со Законот за основ-
ните права од работниот однос. („Службен лист на 
СФРЈ“, број 60/89) „ 

2. Со оспорениот дел на одредбите на член 98 
став 2 ,и 3 од Законот за работните односи е пропи-
шано дека на работникот му престанува работниот 
однос по сила на законот кога ќе наполни 60 години 
(маж), односно 55 години ^живот (жена) и 20 години 
пензиски стаж, или кога ќе наполни 40 години (маж), 
односно 35 години пензиски стаж (жена), без оглед 
на годините на живот и дека на работникот — жена 
и престанува работниот однос под исти услови како 
и на работникот — маж ако даде писмена изјава де-
ка сака да продолжи да работи до наполнетите го-
дини пензиск,и стаж и години на живот како и ра-
ботникот — маж. 

3. Во текот на постапката пред Уставниот суд на 
Југославија оспорените одредби на наведениот закон 
престанаа да важат со влегувањето во сила на Зако-
нот за работните односи („Службен весник на СР 
Македонија“, број 20/90). 

4. Со одредбата на член 75 став 4 од Законот за 
основните права од работниот однос („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 60/89 и 42/90) е пропишано дека на 
работникот му престанува работниот однос кога ќ е 
наполни 40 години стаж на осигурување, или 65 го-
дини живот ако работоводниот орган, односно рабо-
тодавецот во согласност со условите утврдени со 
законот, со општиот акт и колективниот договор, не 
одлучи дека работникот може да остане во работен 
однос. ' 

Тргнувајќи од наведената одредба на сојузниот 
Закон за основните права од работниот однос, Устав-
ниот суд на Југославија оценува дека оспорените од-
редби на наведениот Закон за работните односи, во 
наведениот дел, се во спротивност со наведениот со-
јузен закон бидејќи со тие одредби, спротивно со 
сојузниот закон, е пропишан престанок на работниот 
однос на работникот против неговата волја по осно-
ва на наполнетите, години живот и години на стаж 
на осигрување. Оваа оцена Уставниот суд на Ју-
гославија ја заснова врз тоа што утврди дека со на-
ведениот сојузен закон е пропишана можноста на 
престанок на работниот однос на работник против 

неговата волја по основа на наполнетите 65 години 
живот или 40 години стаж на осигурување додека со 
оспорените одредби на наведениот републички закон, 
спротивно на тоа, е пропишан престанок на работ-
ниот однос на работник против неговата волја по 
истата основа кога ќе наполни 60 години живот, или 
40 години пензиски стаж во кој, според Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското оси-
гурување, покрај стажот на осигурување, влегува, и 
посебниот стаж кој, Според сојузниот закон, не може 
да биде основ за престанок на работниот однос на 
работникот против неговата волја. 

Бидејќи во текот на постапката пред Уставниот 
суд на Југославија се оспорени одредбите, со преста-
нок на важењето, се доведени во согласност со1 на-
ведениот сојузен закон, но не се отстранети последи-
ците на таа спротивност, па Уставниот суд на 'Југо-
славија, врз основа на член 393 од Уставот на СФРЈ, 
на седницата одржана на 3 октомври 1990 година, 
Донесе 

О Д Л У К А 
1. Се утврдува дека одредбите на член 98 став 2 

и 3 од Законот за работните односи („Службен вес-
ник на СР Македонија“, бр,. 3/83, 3/85, 42/85, 46/86, 
43/87, 18/89, 36/89 и 4/90), во делот со кој е пропи-
шано дека на работникот му престанува работниот 
однос по сила на законот кога ќе наполни 60 години 
(маж) односно 55 години живот (жена), и 20 години 
пензиски стаж, или кога ќе наполни 40 години (маж). 
односно 35 години' пензиски стаж (жена), без оглед 
на годините на живот, и дека на работникот — 
жена и престанува работниот однос под исти усло-
ви како и на работникот — маж, ако даде писмена 
изјава дека-сака да продолжи да работи до напол-
нување на години на пензискиот стаж и години на 
животот кога работникот — маж — од . денот на вле-
гувањето во сила на Законот за основните права 
од работниот однос до нивниот престанок на ва-
жењето, биле во спротивност со Законот за основни-
те права од работниот однос („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 60/89 и 42/90) 

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист 
на СФРЈ“, и во „Службен весник на СР Македонија“. 

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја 
донесе во состав: судиите Вељко Марковиќ, кој го 
заменува претседателот на судот Милован Бузаџиќ и 
судиите Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, м-р Крсте 

Чаловски, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав 
Ивановиќ, Пјетер Коља, Димче Козаров, д-р Иван 
Кристан, Радко Мочивник, Душан Ружиќ и Милосав 
Стијовиќ. 

ИУ број 114/1-89 
3 октомври 1990 година 

Белград 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Југославија 

Судија, 
Вељќо Марковиќ, с. р. 

22. 
Уставниот суд на Македонија ,врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, на седницата одржана на 12 де-
кември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-

носта и законитоста на член 14 од Правилникот за 
решавање на станбените прашања на вработените во 
Работната организација ,Југотекст" од Струмица, до-
несен со референдум одржан на 4 март 1987 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во, означената организација на начин 
предвиден за објавување на општите акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип, 
со предлог поднесен до Уставниот суд на Македони-
ја, поведе постапка за оценување уставноста и зако-
нитоста на оспорениот член од правилникот означен 
во точка 1 од оваа одлука, затоа што работниот при-
донес, како еден од критериумите за распределба на 
општествени станови, бил изразен само преку врв-
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мето поминато на работа односно оправданото или 
неоправданото отсуство од работа, што не било во 
согласност со Уставот односно било во спротивност 
со закон. 

4. Судот на седницата утврди дека оспорениот 
член 14 од Правилникот има разработен систем за 
вреднување на придонесот, при што тој е утврден 
и во зависност од оправданото и неоправданото, от-
суство на работникот од работа, од натфрлањето на 
нормата и иноваторството. 

5. Според член 42 и 42-а од Законот- за станбе-
, ните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 

14/75, 27/86 и 1/90) давателот на станот на користе-
ње, односно работниците во организацијата со само-
управен општ акт ги утврдуваат условите и начинот 
на давање станови на користење, односно основите 
и мерилата за определување редот на првенство за 
давање стан во општествена сопственост. 

Според Амандман XXV точка 5 став 3 од Уста-
вот на СР Македонија работниците во здружениот 
труд за вкупна лична и заедничка потрошувачка рас-
поредуваат дел од доходот сразмерно со својот при-
донес во остварувањето на доходот. 

Според член 52 од Законот за основните права 
од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ број 
6.0/89 и 42,/90) работниците средствата за заедничка 
потрошувачка ги користат по основ на распределбата 
според трудот и солидарноста според основите и ме-
рилата утврдени со општиот акт односно колектив-
ниот договор. 

Од изнесените законски одредби произлегува де-
ка право е на работниците да ги утврдат основите 
и мерилата за распределба на средствата за заед-
пичка потрошувачка; во кои спаѓаат и средствата 
за решавање на станбените прашања на работниците, . 
односно да ги утврдат основите и мерилата за опре-
делување редот на првенство за добивање, на стан, 
имајќи ги притра предвид принципите на распредел-
ба според трудот и солидарноста. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член од Пра-
вилникот е предвидено вреднување на придонесот во 
работата кој се изразува преку искористувањето на 

- работното време, натфрлањето, на предвидените нор-
ми и иноваторството Судот утврди дека тој не е во 

. несогласност односно не е во спротивност со означе-
ните уставни и законски одредби. 

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

У. бр. 222/90 
12 декември 1990 година ^ 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 

23. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 
декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 14 од Правилникот за ут-

врдување и решавање, на технолошкиот вишок во 
Машинското училиште „Гоце Делчев“ во Скопје, до-
несен од Работничкиот - совет на Училиштето на 5 
јануари 1990 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означеното училиште на начин пред-
виден за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
i p . 216/89 од 31 октомври 1990 година, поведе по-
стапка за оценување уставноста и законитоста на 
одредбата од правилникот означен во точката 1 од 
Фваа одлука, затоа што како критериум за оствару-
вање на правата на наставниците кои претставуваат 
технолошки вишок е предвидено само работното ис-
куство во Училиштето, што не било во согласност 
сф Уставот и било во спротивност со закон. 

4. На седницата Судот утврди дека во означе-
ната одредба од Правилникот е предвидено техно-
лошкиот вишок на наставниот кадар во Училиштето 
да се утврдува врз основа на должината на работата 
во Училиштето, работното искуство во металско-ма-

,шинската струка и вкупното работно искуство-во вос-
питно-образовниот процес. 

5. Во точката 13 од Амандман XXV на Уставот 
на СР Македонија е предвидено дека на работникот 
не може да му престане работниот однос ако поради 
технолошки и други унапредувања престане потре-
бата за неговата работа во таа организација, додека 
не му се обезбеди друго работно место кое одговара 
на неговите работни способности или на друг начин 
не му се обезбеди остварување на правото на рабо-
та или на правата по основ на трудот определени со 
закон. 

Со член 21 став 1 од Законот за основните пра-
ва од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
60/89 и 42/90) е предвидено на работникот за чија 
работа потребата престанала поради технолошки и 
други у н а п р е д у в а њ а д а не може да му престане 
работниот однос додека, во согласност со критери-
умите утврдени со закон и со општ акт односно со 
колективен договор, не му се обезбеди едно од пра-
вата по основ, на трз^дот. 

Во член 14 став 1 од Законот за работните од-
носи („Службен весник на СРМ“ бр. 2Q/90) е пред-
видено на работников за чија работа потребата пре-
станала поради технолошки и други унапредувања, 
да му се обезбеди едно од правата по основ на тру-
дот утврдени со Законот за основните права од ра-
ботниот однос и со овој закон, во согласност со 
следните критериуми, а особено: степенот на струч-
ната подготовка од определен вид занимање однос-
но знаење и способност; работното искуство; успеш-
носта; работниот придонес и резултатите во рабо-
тата и возраста. Според ставот 2 од овој член на 
Законот ако работниците со примена на наведените 
критериуми се најдат во иста положба, како допол-
нителен критериум се зема здравствената и социјал-
но-економската положба на работниците. Согласно 
ставот 3 овие критериуми поблиску се уредуваат со 
општ акт односно колективен договор. 

Од изнесените уставни и законски одредби, спо-
ред мислењето на Судот, произлегува дека наведе-
ните критериуми од Законот се задолжителни и дека 
организацијата е должна со општ акт да ги разра-
боти сите критериуми заради обезбедување на нив-
ната непосредна примена. 

Со оглед на тоа што со член 14 од Правилникот 
поблиску е уреден само критериумот работно ис-
куство, а не и другите критериуми утврдени со За-
конот за работните односи, со што се оневозможува 
нивната примена, Судот утврди дека оспорената од^ 
редба од Правилникот не е , во согласност односно 
е во спротивност со означените уставни и законски 
одредби. 

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

У. бр. 216/89 
12 декември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан А^сов, с. р. 

24. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членовите 2 и 20 од Законот за основите на по-
стапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 28 ноември 1990 година, донесе 

ц 
О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Членот 29-а од Статутот на Спортско-рибо-

ловниот сојуз на Македонија, донесен од Собранието 
на Сојузот на 10 март и 24 ноември, 1989 година и 
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б) Правилникот за воспоставување дозвола за 
спортски риболов на подрачјето на СРМ, донесен од 
Собранието на Сојузот на 24 ноември 1989 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ“ и во означениот Сојз^з на начин предвиден 
за објавување на општите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. 
бр. 29/90 од 20 јуни 1990 година, поведе постапка 
за оценување законитоста на одредбите од- актите 
означени во точката 1 од ова решение, затоа што 
се постави прашањето за нивната спротивност со 
Законот за рибарство. 

4. Во одговорот на решението за поведување по-
стапка доносителот на оспорените акти истакна дека 
со востановувањето на републичката дозвола не се 
доведува во прашање правото на спортско-риболов-
ните друштва и здруженија да стопанисуваат со риб-
ниот фонд и да стекнуваат средства по тој основ. 
Покрај тоа, средствата остварени со издавањето на 
републичката дозвола од страна на Сојузот повторно 
се распоредуваат на риболовните друштва и здруже-
нија, сразмерно на посетеноста на риболовните води 
што им се дадени на стопанисување. Понатаму, не е 
доведено во прашање ниту правото на спортско-рибо-
ловните друштва да издаваат дозволи за риболов, 
затоа што републичката дозвола Сојузот само ја пе-
чати и ја дистрибуира, а ја издаваат друштвата и 
здруженијата. 

5. На седницата Судот утврди дека со член 29-а 
од Статутот е предвидено дека може да се воста-
новува републичка дозвола за вршење спортски ри-
болов што ќе важи за сите спортско-риболовни води 
што се доделени на стопанисување на спортско-ри-
боловните друштва и ' здруженија. Според членовите 
1, 2 и 3 од оспорениот правилник се востановува 
републичка/ дозвола со која се стекнува право на 
спортски- риболов^ на сите спортско-рибоЛовни води 
и ревири, со тоа што не се навлегува во правата на 
спортско-риболовните друштва и здруженија да из-
даваат годишни и други дозволи за спортски рибо-
лов, под условите што сами ги утврдуваат, како и 
во другите права што произлегуваат од стопанисува-
њето со рибниот фонд. Според член 8 од Правилни-
кот остварените средства од издавањето на дозво-
лата спортско-риболовните друштва и здруженија се 
должни да ги пренесат на сметка на Спортско-рибо-
ловниот сојуз на Македонија. Понатаму, Судот утвр-
ди дека според членовите 4, 5 и ,9 од Правилникот 
републичката дозвола ја пе.чати и дистрибуира Спорт-
ско-риболовниот сојуз на Македонија, дека ја изда-
ваат спортските друштва и организации на своите 
членови, а средствата што Сојузот ќе ги оствари со 
издавањето на дозволата се распоредуваат на спорт-
ско-риболовните друштва и здруженија. 

6. Според член 13 став 2 од Законот за рибар-
ство („Службен весник на СРМ“ бр. 31/84, 17/87 и 
51/88) риболовниот фонд од риболовниот ревир оп-
штината го дава на стопанисување без надоместок 
на една организација на спортските риболовци. Спо-
ред членовите 17 и 22 од Законот стопанисувањето 
со рибниот фонд од страна на организацијата се вр-
ши врз основа на повеќегодишен план и годишни1 

планови на мерки за унапредување и користење на 
рибниот фонд од подрачјето што и е дадено на 
стопанисување. Според член 29 со правото на врше-
ње спортски риболов граѓаните се здобиваат врз ос-
нова на дозвола, што за секој риболовен ревир ја 
издава организацијата на спортските риболовци што 
стопанисува со тој ревир. Согласно член 32 од За-
конот за издадена дозвола за вршење спортски ри-
болов се плаќа надоместок, чија висина ја утврдува 
организацијата на спортските риболовци што сто-
панисува со рибниот фонд. 

Од наведените законски одредби произлегува дека 
основен субјект на стопанисувањето со рибниот фонд 
наменет за спортски риболов е ,организацијата на 
спортските риболовци на која, со одлука на собра-
нието на општината, и е доделс н определен риболо-
вен ревир и дека услов за вршење на спортски рибо-

лов на тој ревир е дозволата издадена од органи-
зацијата на спортските риболовци што стопанисува со 
него. 

Според мислењето на Судот, спортскиот риболов 
на сите риболовни ревири на територијата на СР 
Македонија врз основа на републичката дозвола, без 
разлика на тоа што не ја издава Спортско-риболов-
ниот сојуз на Македонија, туку спортско-риболовните 
друштва и здруженија на своите членови и без раз-
лика на тоа што средствата што по овој основ ги 
остварува Сојузот повторно се дистрибуираат на дру-
штвата и здруженијата, овозможува риболов и на 
оние риболовни ревири со кои не управува спорт-
ско-риболовното друштво односно здружение што ја 
издало дозволата. На тој начин, според мислењето 
на Судот, се доведува во прашање принципот утвр-
ден со Законот, според кој спортскиот риболов мо-
же да се врши само врз основа на дозвола издаде-
на од спортската организација што стопанисува со 
определен риболовен ревир. f 

Поради тоа, Судот оцени дека член 29-а од 
Статутот, како и Правилникот се во спротивност со 
означените законски одредби и одлучи како во точ-
ката 1 од оваа, одлука. 

У. бр . 29/90 
28 ноември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 

25. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на4 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 28 но-
ември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување устав-
носта и законитоста на Одлуката за изменување и 
дополнување на урбанистичкиот план на Собранието 
на општината Гостивар од јануари 1990 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во ,.Службен весник 
на СРМ“. 

3. Републичкиот комитет за урбанизам, градеж-
ништво, сообраќај и заштита на човековата околина, 
со предлог доставен до Уставниот суд на Македонија, 
поведе постапка за оценување уставноста и закони-
тоста на одлуката означена во точката 1 на оваа 
одлука, затоа што била донесена без одржување на 
јавен увид и јавна расправа, што било во спротив-
ност со законот. 

4. Разгледувајќи го предлогот Судот утврди де-
ка Собранието на општината Гостивар не донело 
одлука за измена и дополнување на урбанистичкиот 
план односно дека измените на планот се вршат без 
акт донесен од собранието 

Согласно Амандман LIII од Уставот,, Уставниот 
суд на ,Македонија е надлежен да одлучува за устав-
носта на законите и уставноста и законитоста на 
прописите и другите општи акти, на органите на 
општините и !на Републиката, како и на самоуправ-
ните општи акти. а со оглед на тоа дека, во овој 
случај, не постои општ акт во смисла на оваа устав-
на одредба, Судот одлучи како во точката 1 на 
оваа одлука. 

У. бр. 27/90 
28 ноември 1990 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
м-р Јордан Арсов, с. р. 
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7. 
Врз основа на член 85 од Законот за основните 

права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 60/89 и 42/90), и член 2 од Општиот. колективен 
договор за стопанството на СРМ („Службен весник 
на СРМ“ бр. 30/90), Републичкиот одбор на Синди-
катот на работниц?ите од градежништвото, ИГМ и 
проектирање и Соборот за градежништво и индустри-
ја на градежни материјали на Стопанската комора 
на Македонија на 26 декември 1990 склучија 

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР 
ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ИНДУСТРИЈА ЗА ГРАДЕЖНИ 

МАТЕРИЈАЛИ И ПРОЕКТИРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој колективен договор, во согласност со 

Законот и Општиот колективен договор за стопан-
ство на СРМ, се уредуваат специфичните права, об-
врски и одговорности на работниците вработени во 
претпријатијата, делови на претпријатијата и кај 
работодавачи, членки на Комората и обврските на 
тие претпријатија и. работодавачи од работниот од-
нос во следните дејности и групации: 

Шифра на дејност 

I. Градежништво 050 

— високоградба 050100 
— ниско и хидроградба 050200 
— инсталатери и завршни работи 050300 

II. Производство на камен, 
чакал и песок 0120 

— производство и обработка на камен 012001 
— производство на шљунак и песок 012002 

III. Производство на градежни 
материјали 0121 

— производство на вар и гипс 012110 
— производство на цемент 012120 
— производство на цигли и ќерамиди 012130 
— производство на градежни 

префабрикати и битуменски 
производи 012140 

IV. Проектирање и сродни ,услуги 0104 

— просторно и урбанистичко 
планирање 110401 

— проектирање на градежни објекти 110402 
— останато проектирање 110403 
— инженеринг 110404 

V. Други сродни дејности 

Член 2 
Со Колективниот договор на претпријатието, со 

општите акти, односно со Договорот за работа не 
може да се утврдат помали права и обврски од утвр-
дените во Општиот колективен договор за стопан-
ството на СРМ и со овој колективен договор. 

Член 3 ' 
Пред засновање работен однос, претпријатието, 

односно работодавачот мора на работникот да му 
овозможи да се запознае со одредбите на Општиот 
колективен договор за стопанството на СРМ, овој ко-
лективен договор, Колективниот договор на прет-
пријатието, односно со актите со кои се утврдуваат 
неговите права, обврски и одговорности. 

Член 4 
Заштитата на правата од работен однос утврдени 

со Закон, Општиот колективен договор на стопан-

ството, овој колективен договор, Колективниот до-
говор на претпријатието, односно општ акт преку 
соодветните органи и тела и службата за правна 
помош на ССМ ја остварува само членот на Синди-
катот. 

II. ПОСЕТЕНИ ОДРЕДБИ 

Засновање на, работен однос 

Член 5 
Работникот заснова саботен однос со склучува-

ње на договор за работа. 
Договорот за работа го склучува надлежниот ор-

ган во претпријатието — работодавецот утврден во 
општиот акт — правилата и работникот. 

Договорот за вработување содржи одредби за: 
засновање на работен однос на определено или не-
определено време, работите на работно место кое 
(ќе ги врши работникот и местото на работа, проб-
ната работа, работно време, одморите и отсуствата, 
стручното оспособување и усовршување, личниот до-
ход, надоместоците на личен доход и останати лич-
ни примања, заштита при работа, отказниот рок, 
престанок на работниот однос и други права и об-
врски од работниот однос на работниците и работо-
давачите. 

Посебни услови за засновање работен однос 

Член 6 
Во градежништвото, како посебен услов за за-

сновање работен однос се предвидува поднесување 
Уверение за извршен специјалистички преглед за ра-
боти како што се: работа во тунели, на висина по-
голема од 3 метри, работа со оловни бои, работа со 
градежни машини и превозни средства, како и за 
други работи (утврдени во актот на претпријатието) 
кои се сметаат за опасни по здравјето и сигурноста 
на работниците. 

Трошоците за извршениот ' специјалистички пре-
глед од став 1 на овој член, ги сноси претпријатието, 
односно работодавачот. 

Распоредување на привремена работа во странство 

Член 7 
Работниците се распоредуваат на привремена ра-

бота во странство согласно одредбите од Законов 
за заштита на граѓаните на СФРЈ упатени на рабо-
та во странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/80 
и 61/88). 

Член 8 
Одлука за распоредување на работникот на при-

времена работа во странство донесува директорот на 
претпријатието, или од него овластено лице, однос-
но работодавачот. 

Член 9 
Одлуката за распоредување на работникот на 

привремена работа во странство содржи: 
— работното место на кое се распоредува работ-

никот; 
— висината и начинот на исплатувањето на лич-

ниот ДОХОД; 
— условите и начинот на превоз, исхрана, сме-

стување, здравствена заштита и организирано кори-
стење на слободното време. 

Член 10 
Работниците распоредени на привремена работа 

во странство имаат исти права, обврски и одговор-
ности од работниот однос, како и работниците во 
земјата, особено во однос на: работното време, го-г 
дишниот одмор, заштитата на работа, информирање-
то и надоместоците на личните доходи утврдени 
со Закон, Општиот колективен договор за стопан-
ството на СРМ и овој колективен договор, колек-
тивниот договор, односно општиот акт на претпри-
јатието. 

К О Л Е К Т И В Н И Д О Г О В О Р И 
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Член 11 
Работникот може да одбие да замине на при-

времена работа во странство во случај кога Одлука-
та за распоредување не е во согласност со .,одред-
бите на овој колективен договор и во случаите пред-
видени во актот на претпријатието кои се сметаат 
за оправдани. 

Член 12 
Работниците распоредени на привремена работа 

во странство имаат право на синдикално организи-
рање согласно Статутот на ССМ и Статутарната од-
лука на Синдикатот на работниците од градежништво, 
ИГМ и проектирање и Правилата за работа на ос-
новните организации на ССМ. 

Начин и постапка за утврдување на технолошки, 
економски и организационен вишок 

Член 13 
Поради технолошки, економски и организациони 

причини претпријатието, односно работодавачот, мо-
же да утврди вишок на вработени. 

Утврдувањето на бројот на вишокот на врабо-
тените се врши со донесување на Програма од стра-
на на работничкиот совет, односно органот на управу-
вање, на предлог на работоводниот орган, односно 
работодавачот. 

Член 14 
Одлука за престанување на потребата од работа 

- на работниците поради технолошки, економски, ор-
ганизациони и слични причини во општественото 
претпријатие донесува работничкиот совет, а во Ме-
шовитото претпријатие управниот одбор на предлог 
на работоводниот орган, односно работодавачот или 
друг орган утврден во претпријатието, врз основа на 
следните критериуми: успешност по работењето, сте-
пен на стручна подготовка од определен вид зани-
мања, работно искуство, возраст, професионално за-
болување, повреда на работа и (оцијално-економска 
положба. 

Критериумите се составен дел. на Одлуката од 
став 1 на овој член, а со истите претходно треба да 
бидат запознати работниците и Синдикатот. 

Член 15 
Кога работниците со примегата на критериумите 

ќе се најдат во иста положба, а треба да се извр-
ши избор меѓу 2 или повеќе работници, ќе се поаѓа. 

— од успешноста во извршувањето на работите,-
— доколку работниците искажуваат еднаква ус-

пешност во извршувањето на работите, предност да 
го задржат работното место имаат оние работници 
кои имаат повисок степен на образование, односно 
квалификација; 

— доколку работниците искажуваат еднаква ус-
пешност, имаат еднаков степеп на образование, од-
носно квалификација, предност да го задржат работ-
ното место имаат работниците кои имаат подолг 
работен стаж; 

— доколку работчиците искажуваат еднаква ус-
пешност, имаат ' еднаков степен на образование, од-
носно квалификација., имаат еднаков работен стаж 
предност да го задржат работното место имаат ра-
ботниците кои имаат професионални заболувања, од-
носно работниците кои претрпеле повреда на работ-
ното место; 

— доколку работниците искажуваат еднаква ус-
пешност, имаат еднаков степен на образование, од-
носно квалификација, имаат еднаков работен стаж 
и слична здравствена состојба, предност да го задр-
жат работното место имаат оние работници кои се 
во полоша социјално-економск.а положба 

Член 16 
На работникот за чија работа потребата пре-

станала поради технолошки, организациони, економ-
ски и слични причини, му се обезбедува едно од 
кравата по основ на работа и под услови утврдени 
со Закон и со Општиот колективен договор за сто-
панството на СР Македонија. 

Скратување на работното време 

' Член 17 
Со Колективниот договор, односно со општ акт 

на претпријатието, се утврдуваат рабо,тите за кои 
се скратува должината на работното време, сразмер-
но на штетното влијание на здравјето и на работ-
ната способност, во согласност со Законот. 

III. ОДМОР И ОТСУСТВА 

Годишен одмор 

Член 18 
Претпријатието,'односно работодавачот е должен 

на работникот да му обезбеди користење на годиш-
ниот одмор во траење најмалку од 18 работни де-
нови. 

Должината на годишниот одмор се зголемува 
и конечно се утврдува според следните критериуми: 

а) по основ на придонес во работата до 3 дена 
б) по основ на услови за работа 

— за работа на терен (ако поголемиот 
дел од работното време во год. е на 
терен) 2 дена 

.— за работа во тешки, напорни и по 
здравјето штетни работи 5 дена 

в) по основ на работен стаж 

— до 3 години 1 ден 
— од 3 ДО' 5 години з дена 
— ,од 5 до 10 години 5 дена 
— од 10 до 15 години 7 дена 
— од 15 до 20 години 8 дена 
— преку 20 години 9 дена 

г) по основ на социјално-здравствена со-
стојба: 

— на работникот со преостаната и изме-
нета работна способност з дена 

— на работникот мајка со најмногу три 
деца до 7 години 2 дема 

— на самохран родител со дете до 7 го-
дини з дена 

- - на работник со лоша здравствена со-
стојба (според наодот на надлежниот 
лекар) 2 дена 

'— на работникот помлад од 18 години 7 дена 

д) по основ на сложеност на работите ра-
ботното место з дена 

Член 19 
Ако во календарската година во која за прв пат 

го засновал работниот однос, работникот нема една 
година работа, односно помалку од 9 месеци, има 
право на годишен одмор по два дена за секој поми-
нат месец на работа. 

Отсуства 

Член 20 
Работникот има право да отсуствува од работа се 

надомест на личен доход најмалку седум дена во 
текот на годината, во следните случаи: 

— за склучување на брак 5 дена 
— за склучување на брак на деца 2 дена 
— за новороденче на таткото 2 дена 
— за смрт на брачен другар и дете 5 дена 
— за ,смрт на родител, брат, сестра и ро-

дител на брачен другар , 3 дена 
— за смрт на дедо, баба или член на по-

широко семејство 1 ден 
— за селидба на семејство од, едно во 

друго место на живеење 2 дена 
— за селидба во исто место 1 ден 
— за елементарни непогоди; 1 ден 
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Заштита на работниците 

Член 21 
Претпријатијата, односно работодавачите се дол-

жни во своите општи акти да ги вградат и обез-
бедат минималните стандарди утврдени со Општестве-
ниот договор за минималните стандарди за живот-
ните и работните услови на градежните работници, 
објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71). 

Личен доход 

Член 22 
Исплатениот личен доход на работникот зави-

си од: 
— основниот месечен личен доход 
— работењето во потешки услови за работа 
— резултатите од работењето, обемот и квалите-

тот на производството и услугите, остварената про-
дуктивност на трудот, заштеди во процесот на ра-
ботата и ефикасност во користењето на работното 
време 

— остварената добивка 

Член 23 
Најниската цена на работната сила во градеж-

ништвото, индустријата на градежни материјали и 
проектирањето во СР Македонија, за полно работно 
време (182 часа) и полн учинок, изнесува 2.450,00 
динари месечно, или 13,46 динари за 1 час. 

Член 24 
Цената на работната сила со најнизок степен на 

сложеност се корегира со коефициентите на сложе-
ност на трудот на соодветната група што преста-
вува основен личен доход. 

Со овој колективен договор се утврдуваат IX 
групи на сложеност на работите и тоа: 

Група на 
сложеност ОПИС Коефициент 

на сложеност 

I Подразбира едноставна рутинска 
работа, со 'или без завршено ос-
новно образование, односно НКВ 1,00 —1,19 

II Подразбира помалку сложени рабо-
ти и задачи, односно работа со по-
мош на едноставни средства за ра-
бота за чие извршување е потребно 
основно образование, односно ин-
терна полуквалификација 1,20 —1,39 

III Подразбира средно сложени работи 
и задачи чија работа се повторува, 
со повремена појава на нови рабо-
ти, за чие извршување е потребно 
образование во траење од 3 години, 
односно ниво на квалификуван ра-
ботник. без работно искуство 1,40 —1,69 

IV Подразбира посложени и поразно-
видни работи и задачи за чие из-
вршување е потребно стручно об-
разование во траење од 3 години, 
со работно искуство или образова-

' ние на ниво на средна стручна под-
готовка “ 1,70 —1,84 

V Подразбира посложени работи кои 
бараат поголем степен на само-
стојност во извршЈпзањето на рабо-
тите за што е потребно средно об-
разование и призната ВКВ квали-
фикација 1,85 — 2,09 

VI Подразбира работи и задачи за ор-
ганизирање, водење и подготовка 
на процесот на трудот, за што е 
потребно образование на ниво на 
виша стручна подготовка , 2,10 — 2,50 

VII Подразбира сложени работи и за-
дачи што бараат иницијативност и 
креативност на работникот за што 
е потребно теоретско и практично 
знаење и висока стручна подготовка 2,60 — 2,89 

VIII Подразбира посложени работи и за-
дачи што бараат иницијативност 
и креативност на работникот за 
стручно водење на контролата, под-
готовката, анализата и организаци-
јата на работниот процес, за што 
е потребно заокружено теоретско 
и практично знаење и висока струч-
на подготовка 2,90 — 3,19 

IX Подразбира најсложени работи и 
задачи со повисок степен на креа-
тивност, знаење и организациони 
способности за водење на процесот 
на производството и стопанисување-
то, за чие извршување е неопходна 
висока стручна подготовка или по-
висок степен на образование 3,20 

Член 25 
Со Колективниот договор или општ акт во прет-

пријатието поконкретно се класифицираат работни-
те места по поодделни групи ^ 

Член 26 
За работниците распоредени на привремена ра-

бота во странство, личните доходи се утврдуваат со-
гласно Самоуправната спогодба за заедничките ос-
нови и мерила за уредување на основни пр.ава, об-
врски и одговорности на работниците на привремена 
работа во странство („Службен лист на СФРЈ“ број 
33/85). 

Член 27 
Основниот месечен личен доход на работникот 

се зголемува кога работникот работи во услови по-
тешки од нормалните за даденото работно место. 

За работа што се извршува под посебни услови 
чие негативно дејство врз работната способност и 
здравјето на работникот не може целосно да се от-
страни ,со заштитни мерки (работа Јна големи висо-
чини, под вода и други работи и работни задачи 
утврдени со општ акт) има право на зголемен личен 
доход најмалку за 5%, а за работи каде е признат 
бенифициран стаж најмалку за 10%. 

Член 28 
Основниот личен доход на .работникот се зголе-

мува и по основ на прекувремена работа, работа во 
денови на празници утврдени со сојузен и републич-
ки закон, работа ноќе, работа во повејќе садени и 
по основ на минат труд. 

Процентот на зголемувањето по основ на прет-
ходниот став се утврдува со општ акт или со колек-
тивен договор на претпријатието и не може да биде 
помал од утврдениот со Општиот колективен дого-
вор за стопанството на СРМ. ѕ 

Личен доход од добивката 

Член 29 
Работникот има право на личен доход по основ, 

на остварена добивка. 
Надлежниот орган, односно работодавачот одна-

пред го определува делот од добивката што ќе се 
распределува за лични доходи што не може да изне-
сува помалку од 30%, или најмногу 50% од остваре-
ната добивка. 

Теренски додаток 

Член 30 
Надоместокот за терен дневно изнесува најмал-

ку 80% од висината на дневницата исплатена во 
стопанството во Републиката во претходните три 
месеци. 

На сите работници под исти услови, на ист об-
јект, работилиште, им припаѓа ист теренски додаток. 

Член 31 
Теренски додаток му припаѓа на работникот за 

календарските денови што ги минува на терен. 
На работникот не му припаѓа теренски додаток 

за време кога е неоправдано отсутен од работа, без 
оглед на тоа што се 'наоѓа на терен. 



Стр. 18 - Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 јануари 1991 

Член 32 
Надоместокот за теренски додаток на работникот 

се исплатува: 
— во целосен износ кога не му е обезбедено 

сместување и исхрана; 
— 65% од целосниот износ ако му е обезбедено 

само сместувањето; 
— 35% од целосниот износ ако му е обезбеде-

на само исхраната,-
-1- 10% од целосниот износ ако му е обезбедено 

сместување и исхрана. 
Теренскиот додаток, регрес за исхрана и днев-

ниците за службено патување меѓусебно се исклучу-
ваат. 

Член 33 
За време на изведување на подготвителни и за-

вршни раб,оти на работниците, наместо теренски до-
даток, им се исплатуваат дневници се додека не би-
де организирано сместување и исхрана. 

Склучување на Колективниот договор 

Член 34 
Овој колективен ,договор се смета за склучен 

кога ќе го потпишат овластени претставници од Со-
борот за градежништво и индустрија на градежни 
материјали на Стопанската комора на Македонија и 
Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците 
од градежништво, индустрија на градежни материја-
ли и проектирање во СР Македонија. -

Важење на Колективниот договор 

Член 35 
Овој колективен договор важи три години, од 

денот на склучувањето. 
Важноста на Договорот може да се продолжи 

и за наредните три години, ако најдоцна три месе-
ци пред истекот на рокот за важење не се покрене 
барање за негова измена, односно не започне постап-
ка за склучување нов договор. 

Странките можат во било кое време спогодбено 
да го изменат Договорот. 

Решавање на спорови 

Член 36 
За решавање на спорови меѓу странките на овој 

колективен договор што не можат да се решат со 
меѓусебно спогодување, се формира Комисија за 
усогласување. 

За спор во смисла на претходниот став, се сме-
та правен или друг вид спор (ако се повредени ин-
тересите на странките) кој произлегува од Колек-
тивниот договор, како и спор кој Ќе настане како 
последица од неприфаќање на предлогот за измени 
и дополнувања на Колективниот договор. 

Состав на Комисијата за усогласување 

Член 37 
Секоја од странките именува два члена на Ко-

мисијата за усогласување. Членовите на Комисијата 
спогодбено именуваат претседател на Комисијата од 
редот на угледни, научни и стручни работници. 

Започнување на постапката и резултати од 
усогласувањето 

Член 38 
Постапката на усогласување за случаите од член 

36 започнува на барање на една од странките. 

Член 39 
Усогласувањето е неуспешно ако една од стран-

ките писмено изјави, но не пред почетокот на усо-
гласувањето дека истото го смета за неуспешно. 

Секое усогласување што странките ќе го постиг-
нат, мора да биде во писмена форма. 

Со донесените решенија се изменува и допол-
нува Колективниот договор. 

Измени и дополнување на Колективниот договор 

Член 40 
Секоја од странките може било кога да предло-

жи измени и дополнување на Колективниот договор. 
Предлогот, образложен во писмена форма, се 

доставува до другата странка која е должна да се 
изјасни по него во рок од 30 дена. 

Во случај спротивната странка да не го прифати 
предлогот на измени, или не се изјасни по предло-
гот во рок од претходниот став, странката — пред-
лагач може да започне постапка пред арбитража. 

Постапка пред арбитража 

Член 41 
Ако постапката за усогласување е неуспешна, 

спорот ќе се разреши пред арбитража. 
Бројот на арбитрите е непарен. 
Секоја од странките именува еднаков број на 

арбитри, а најмалку два. 
Претседателот на арбитражата го именуваат 

странките спогодбено, од редот на угледни, научни 
и стручни работници. 

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови. 

На постапката пред арбитражата се применуваат 
одредбите за избраните судови од Законот за про-
цесната постапка. 

Одлуката на арбитражата е конечна: 

Спроведување и толкување на Колективниот договор 

Член 42 
Странките се должни да го спроведуваат и сле-

дат остварувањето на Колективниот договор. 
Секоја од странките на Колективниот договор 

именува по три члена во Комисијата која е овласте-
на да ,дава толкување на одредбите на Договорот. 

Регистрирање и објавување на Колективниот договор 

Член 43 
Колективниот договор ќ е се регистрира кај над-

лежниот републички орган. 

Член 44 
Овој колективен договор влегува во сила осмиот 

ден од денот на неговото објавување во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија“. 

Претпријатијата се должни своите акти да ги 
усогласат со овој колективен договор најдоцна до 
28 февруари 1991 година. ' 

26 декември 1990 година 
Скопје 

Републички одбор на Синдикатот на 
работниците од градежништвото, 

ИГРМ и проектирање на 
СР Македонија, 

Претседател 
Владимир Панков, с. р. 

Собор на градежништво и ИГМ 
на Стопанската комора на 

Македонија 
Претседател, 

Стојан Андреев, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ДЕМИР ХИСАР 

8. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и 
член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар („Служ-
бен гласник на општината Демир Хисар“ бр, 4/86), 
Собранието на Општинската СИЗ за здравствена за-
штита - Демир Хисар, на седницата одржана на 
26 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ И ПАУШАЛНИТЕ 
ИЗНОСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕ-

НИЦИТЕ - ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ОПШТИНАТА 
ДЕМИР ХИСАР ЗА 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита на земјо^ 

делците во општината Демир Хисар за 1991 година, 
се определуваат и тоа: 

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат соп-
ствена земја (катастарски приходи) се плаќа: 

По стапка од 22% на катастарски приход; 
2. За осигурениците — земјоделци кои немаат^ 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност се плаќа: 

а) по 50,оо динари за семејство ако домаќинство-
то е задолжено со придонес на катастарски приход,-

б) по 250,оо динари за семејство ако домаќинство-
то не е задолжено со придонес на катастарски при-
ход. 

3. За секој член, односно осигурено лице од точ-
ката 1 и 2 на оваа одлука по 500,00 динари, паушал 

Член 2 
Придонесите што ќе се наплатат по член 1 од 

оваа одлука се распределуваат по видови на здрав-
ствена заштита и тоа: 

1. задолжителни видови — 75%; 
2. за правата што самостојно ги утврдува Заед-

ницата и за другите права од здравствената зашти-
та на земјоделците — 250/0. 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа одлука престан 

нува да важи Одлуката бр. 02-57//3 од 12 февруари 
1990 година. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во 

„Службен весник на СРМ“, а .ќе се применува од 
1 јануари' 1991 година. 

. Бр. 02-481/3 
26 декември 1990 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Живко Драговски , с. р. 

9. 
Врз основа на член 103—105 и член 108—110 

од Законот за здравствена заштита („Службен весник 
на СРМ“ бр. 10/83) и член 151 став 1 точка 15 од 
Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заш-
тита — Демир Хисар, Собранието на Општинската 
СИЗ за здравствена“ заштита — Демир Хисар, со 
равноправно учество во Собранието на делегати ко-
рисници на услуги - работници и Соборот на деле-
гати даватели на услуги, на седницата одржана на 
26 декември 1990 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗ-
НОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

ВО 1991 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствена заштита во посто-

јани месечни износи во 1991 година се плаќаат за-

1. лицата на доброволна практика , (волонтери) 
што ле примаат личен доход, ако работат со полно 
работно, време, во износ од 400,00 динари; 

2. за членовите на потесното семејство на југо-
словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата на кои не им 
е обезбедена здравствена заштита кај странските но-
сители на здравствена заштита се плаќа придонес за 
здравствена заштита во постојан износ од 400,00 
динари месечно; 

3. југословенските државјани дпто примаат пензи-
ја или инвалиднина исклучиво од странски носители 
на осигурување (земји без конвенции) додека престо-
јуваат на подрачјето на Заедницата плаќаат месечен 
паушал во износ од 500,00 динари. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат придо-

неси за здравствено осигурување за случај несреќа 
на работа и заболување од професионални заболува-
ња во износ од по- 50,00 динари за: 

1. учениците во средните училишта и студентите 
во вишите и високите школи, факултетите, уметнич-
ките академии за времетраењето на практичната ра-
бота во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат вр младински работни 
акции кои по прописите на инвалидското осигурува-
ње се осигурени за сите случаи на инвалидноста, 
како и лицата кои учествуваат во организирани ра-
ботни акции,-

3. лицата кои се наоѓаат на извршување на за-
дачите на територијалната одбрана и на цивилната 
заштита,-

4. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука; 
5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособува-

ње и на преквалификација во Самоуправната инте-
ресна заедница за вработување,-

6. лицата кои работат помалку од полното ра-
ботно време и 

7. припадниците на доброволните организации на 
противпожарната заштита. 

Член 3 
Придонесите за липата опфатени ,со член 1 и 2 

од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно. 
Доколку придонесите се утврдуваат за време по-

кусо од 1 месец, на секој календарски ден во соод-
ветниот месец се плаЈќа по 1/30 од определениот ме-
сечен износ на придонесот. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката на оваа заедница од 
1990 година. 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1991 го-
дина. 

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

Бр. 02-481/4 
26 декември 1990 година 

Демир Хисар 
Претседател, 

Живко Драговски , с. р. 

Огласен дел 
ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола се води спор 
по предлог на Сулиш Мустафовски од с. Кишава за 
прогласување за умрено на исчезнатото лице Рецеп 
Мустафовски од с. Кишава, роден 1928 година, од 
татко Мустафа и мајка Авиле Мустафовски. 

Во текот на 1948 година Рецеп Мустафовски за-
минал на отслужување на воениот рок во Бања Лука, 
во текот на 1950 година починал, но неговите роди-
тели не добиле никаков документ за тоа дека е 
покоен. 



Стр. 20 — Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 16 јануари 1991 

Се повикува Рецеп Мустафовски, доколку е жив 
да се јави пред овој суд во рок од 3 месеци од де-
нот на објавувањето на огласот во ,„Службен лист 
на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на огласната 
табла на овој суд. Судот го повикува и секој друг 
кој нешто знае за неговиот живот, з а тоа да јави 
во овој суд. 

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе 
одлука за прогласување на исчезнатото лице за ум-
рено и за докажување на смртта на Рецеп Муста-
фовски. 

Од Општинскиот суд во Битола, ВПИ бр. 430/90. 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар го повикува ли-
цето Ајредин Нуредини од с. Дебреше — Гости-
варско, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“ и „Служ-
бен весник на СРМ“ и на огласната табла на овој суд 
да се јави во судот. 

Истовремено, судот ги повикува сите лица кои 
знаат за неговиот живот да му соопштат на овој 
суд. 

По истекот на рокот од 15 дена, доколку лицето 
не се јави, судот ќе утврди дека е умрено. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 147/90. 

О Б Ј А В И 
Врз основа на член 26-а од Законот за данокот 

од доходот („Службен весник на СРМ“ број 42/80, 
38/81, 38/83, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 
51/88, 18/89, 26/89, 36/89. 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 
23/90 и 30/90), Републичкиот завод за статистика го 
утврдува и го објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МА-
ЛО ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во 
периодот октомври-декември 1990 година во однос на 
просечните цени на мало за деветте месеци од 1990 
година изнесува 25,2'0/о. 

Заменик на директорот 
на Републичкиот завод 

за статистика, 
Владимир Тевдовски, с. р. 

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за да-
ноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 
12/87, 34/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89 И 
4/90), Републичкиот завод за статистика го утврдува 
и објавува 
ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МА-

ЛО ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ - 1990 ГОДИНА 

Кумулативниот пораст на цените на мало во Ре-
публиката во периодот јануари-декември 1990 година 
во однос на просечните цени на мало во 1989 година 
изнесува 608,4%. 

Заменик на директорот 
на Републичкиот завод 

за статистика, 
Владимир Тевдовски, с. р. 

5. Одлука за користење на средствата, од По-
стојаната резерва на СР Македонија — — 6 

6. Решение за именување заменик на дирек г 
тор на Републичкиот хидрометеоролошки 
завод — — — — — — — — — — 6 

7. Решение за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во Со-
ветот на РО Републички завод за заштита 
на спомениците на културата — — — — 6 

8. Решение за именување директор на Репуб-
личката управа Ѕа и“мотно-правни работи — 7 

9. Решение за именување главен инспектор на 
Републичкиот финанср1ски инспекторат — 7 

10. ,Решение за именување директор на Репуб-
личката геодетска управа — ' — — —i — 7 

11. Решение за именување директор на Аген-
цијата за преструктуирање и развој — — 7 

12. Решение за разрешување од должноста за-
меник на главниот републички санитарен и 

здравствен инспектор — — — — — — 7 
13. Решение за именување директор на Јав-

ното претпријатие за аеродромски услуги 
„Македонија“ — — — — — — — — 7 

14. Решение за разрешување од должноста со-
ветник на претседателот на Републичкиот 
комитет за индустрија и енергетика — — 8 

15. Решение за давање согласност за назначу-
вање републички инспектор за парни котли 
и садови под притисок во Републичкиот ин-
спекторат за техничка инспекција — — — 8 

16. Решение за разрешување од должноста уп-
равител на Воспитно-поправниот дом — Те-
тово — — — — — — — — — — 8 

17. Решение за именување управител на затво-
рот во Штип — — — — — — — — 8 

18.. Решение за именување управител на Вос-
питно-поправниот дом - Тетово — — — 8 

19. Решение за разрешување од должноста ре-
публички советник во Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија — — — — 8 

20. Правилник за начинот на утврдување на 
износот на средствата за исплата на чис-
тите лични доходи, начинот на составува-
ње на пресметката и доставување на таа 
пресметка до Службата на општественото . 
книговодство — — — — — — — — 9 

20-а. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 202/89 од 12 септември 1990 година 11 

21. Одлука за оценување на спротивноста на 
дел од одредбите на член 98 став 2 и 3 
од Законот за работните односи со Законот 
за основните права од работниот однос — 12 

22. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 222/90 од 12 декември 1990 година 12 

. 23. Одлука на Уставниот суд на Македонија 
У. бр. 216/89 од 12 декември 1990 година 13 

24. Одлука на Уставниот суд на Македонија, ' 
У. бр. 29/90 од 28 ноември 1990 година — 13 

25. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 27/90 од 28 ноември 1990 година — 14 

Колективни договори 

7. Колективен договор за градежништво, ин-
дустрија за градежни материјали и проек-
тирање — — — — — — — — — 15 

СОДРЖИНА 

3. Закон за исплата на личните доходи и 
други лични примања во Републиката — 5 

4. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за привремено уплатување и на-
сочување на дел од основниот данок на 
промет на производи и услуги во проме-
тот и наплатените царини, други увозни 
давачки и лежарина — — — — — — 6 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

/ 

8. Одлука за стапката на придонесот и паушал-
ните износи за здравствена заштита на оси-
гурениците — земјоделци во општината Де-
мир Хисар за 1991 година — — — — — 19 

9. Одлука за придонесите на здравствената за-
штита што се плаќа во постојани месечни 
износи за одделни категории осигуреници во 
1991 година .. — — — — — — — — 19 
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