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62. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уста 

вот на Социјалистичка Република Македонија, Прет 
седателството на Социјалистичка Република Македо-
нија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВА-
ЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНА-
ТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРС-
КАТА НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА 

КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 

Се прогласува Законот за здружување на дел од 
средствата на општествената репродукција за нами-
рување на обврската на СР Македонија за покривање 
на курсните разлики, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 19 февруари 1987 го-
дина. 

Бр. 08-527 
19 февруари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА (ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА НАМИРУВА-

ЊЕ НА ОБВРСКАТА НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдува обврската за здружу-

вање на дел од средствата на општествената репро-
дукција за намирување на обврската на СР Македо-
нија за покривање на курсните разлики според Зако-
нот за покритие на курсните разлики по странски 
кредити („Службен лист на СФРЈ“ број 43/86), како 
и начинот и роковите на нивното враќање. 

Член 2 
Заради обезбедување средства за намирување на 

обврската од член 1 на овој закон, организациите на 
здружениот труд здружуваат дел од средствата на 
општествената репродукција по стапка од 18'% од 
средствата што ги остваруваат според посебен закон. 

Член 3 
Средствата од член 2 на овој закон се уплату-

ваат на посебна републичка сметка — Средства за 
намирување на обврската на СР Македонија за по-
кривање на курсните разлики и по налог на репуб-
личкиот секретар за финансии-се пренесуваат на бу-
џетот на федерацијата. 

Член 4 
Здружените средства од член 2 на овој закон се 

вра“ќаат во 10 еднакви годишни ануитети, почнувајќи 
од 1 јули 1988 година, со каматата по стапка од 10% 
годишно. 

Каматата пресметана за времето од денот на 
уплатата до денот на почетокот на отплатувањето се 
додава на уплатениот износ на здружените средства 
и заедно со него претставува основица за утврдување 
на годишните ануитети. 

Средствата од став 1 на овој член се враќаат од 
средствата на Републиката. 

Член 5 
Евиденцијата за уплатата и враќањето на здру-

жените средства ја води Републичкиот секретаријат 
за финансии. 

Член 6 
Републичкиот секретар за финансии, по потреба 

ќе донесе по,блиски прописи за начинот на пресме-
тување и уплатување на средствата што се здружу-
ваат. 

Член 7 
За спроведувањето на овој закон ќ е се грижи 

Службата на општественото книговодство во Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

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

63. 
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 ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИНА-
ТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАГАРАНТИРАН ЛИЧЕН 
ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за висината на средствата за за-
гарантиран личен доход на работниците во организа-
циите на здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 19 февруари 1987 го-
дина. 

Бр. 08-526 
19 февруари 1987 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Драгољуб Ставрев, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАГАРАНТИ-
РАН ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГА-

НИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Законот за висината на средствата за загаран-

тиран личен доход на работниците во организациите 
на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 
27/86) член 2 се менува и гласи: 
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„Средствата за загарантиран личен доход од член 
1 на овој закон се утврдуваат во висина од: 

— 80% од просечниот месечен чист личен доход 
по вработен во организациите на здружениот труд 
според завршната сметка за претходната година; 

— организациите на здружениот труд што оства-
риле понизок просечен личен доход од просекот на 
стопанството во Републиката, средствата за загаран-
тиран личен доход може да ги утврдуваат над виси-
ната од алинеја 1 од овој член, но не повеќе од 
80% од просечниот чист личен доход по вработен 
остварен во стопанството на Републиката во прет-
ходната година; 

— износот на средствата од алинеите 1 и 2 на 
овој член се зголемува за 65'% од просечната кумула-
тивна стапка на пораст на аконтациите на чистите 
лични доходи во стопанството на Републиката во те-
ковната година, во однос на просечниот чист личен 
доход по работник во стопанството на Републиката 
во претходната година, објавена до денот на испла-
тата на личните доходи; 

— утврдениот износ според алинеја 3 од овој 
член се множи со просечниот број на вработените во 
месецот за кој се врши исплатата на загарантира-
ниот личен доход' . 

Член 2 
Членот 5 сс менува и гласи: 
„Во случаи на исплата на загарантиран личен до-

ход поради непокриени загуби по завршната сметка, 
се овластува Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, по мислење од Сојузот на синдикатите 
на Македонија, да одобрува поголема висина на 
средства за загарантиран личен доход од таа што се 
утврдува според член 2 на. овој закон за организа-
циите на здружениот труд од електростопанството, 
производството на јаглен, железничкиот сообраќај, 
производство на хемикалии за земјоделството, како 
и организации на здружениот труд што вршат деј-
ност од посебен општествен интерес“. 

Член з 
Во член 6 зборовите: „истиот период од прет-

ходната година“ се заменуваат со зборовите: „про-
сечниот месечен чист личен доход по работник во 
стопанството на Републиката во претходната година“. 

Член 4 
Надлежен орган во смисла на член 269 точка 3 

од Законот за санација и престанок на организа-
циите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ 
број 72/86) е Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија“. 

64. 
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 ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБ-

НИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
И УСЛУГИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за посебниот данок на промет на 
производи и услуги, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 19 февруари 1987 го-
дина. 

Бр 08-528 
'19 февруари 1987 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Драгољуб Ставрев, с. р. 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 4 

д-р Вулнет Старова, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ И УСЛУГИ 

Член 1 
Во Законот за посебниот данок на промет на 

производи и услуги (,„Службен весник на СРМ“ број 
39/82, 48/82, 23/83, 13/84, 23/84, 31/84, 22/85 и 44/85, 
во тарифниот број 1 став 1 бројот „5,5О“ се замену-
ва со бројот „6,50". 

По тарифниот број 1 се додава нов тарифен број 
1-а, кој гласи: 

„Тарифен број l -a 
Посебниот републички данок на промет на про-

изводи се плајќа до стапка од 10 насто на промет на: 
1. Парфимериски, козметички, тоалетни произ-

води од тарифен број 33.06 на Царинската тарифа 
(освен на прометот на производите на кои данокот 
се плаќа по тарифен број 4 од оваа тарифа; 

2. Кожи од рептилии (од змии, гуштери, кроко-
дили и др.), природни крзна (освен кожи и крзна 
од домашни животни) и производи од тие кожи и 
крзна (облека, обувки и други производи); 

3. Производи од сите видови и облици изработе-
ни со над 2'% злато и други благородни метали (пла-
тина и др.), како и производи изработени со над 
50% сребро (освен производи изработени од сребро 
во филигран на чиј промет се пла,ќа данок по тари-
фен број 1 од оваа тарифа); 

4. Сите видови и облици на часовници изработе-
ни од различни или комбинирани материјали (ѕидни, 
за на маса, рачни, џепни и др.), вклучувајќи ги и 
часовниците изработени со над 2% злато, односно 
други благородни метали односно со над 50% сребро 
или со природни бесценети камења и природни би-
сери, чија продажна цена е над 10.000 динари по 
парче. 

5. Мотори за бродови и чамци со јачина поголе-
ма од 13 KVV; 

6. Украсна стока; 
7. Природни бесценети камења и природни би-

сери и предмети изработени од тие камења и би-
сери; 

8. Производи изработени од небрусено или бру-
сено кристално (оловно) стакло, освен рачно изра-
ботените кристални производи,-

9. Телевизори во боја; и 
10. Стерео радиоприемници." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

65. 
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 ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-

ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 19 февруари 1987 го-
дина. 

Бр. 08-529 
19 февруари 1987 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Драгољуб Ставрев, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

д-р Вулнет Старова, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКО-

ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот за пензиското и инвалидското осигу-

рување (^Службен весник на СРМ“ број 18/83), по 
член 84 се додава нов член кој гласи: 

.,Член 84-а -
На осигуреникот на кој му престанува работниот 

однос по сила на законот согласно со член 98, став 
2 алинеите 1 и 2 од Законот за работните односи 
(„Службен весник на СРМ“ број 45/77, 8/83, 3/85 и 
46/86), од средствата на Заедницата, му се врши до-
куп на стаж најмногу до 5 години, но со докупениот 
стаж осигуреникот, да не наврши повеќе од 40 годи-
ни (маж), односно 35 години (жена) пензиски стаж. 

Начинот за докуп на стаж од став 1 на овој 
член поблиску го уредува Заедницата со самоупра-
вен општ акт“. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија“. 

бб. 
Врз основа на член 159 став 1 од Законот за 

внатрешни работи — Пречистен текст („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 37/80), Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВООРУЖУВАЊЕТО И ОПРЕМАТА НА 

МИЛИЦИЈАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдува вооружувањето и 

опремата на работниците на милицијата, станиците 
и самостојните одделенија на милицијата како и на 
другите единици на милицијата (во натамошниот 
текст: работниците и единиците на милицијата) во 
органите на управата надлежни за внатрешни работи. 

И. ВООРУЖУВАЊЕ И ОПРЕМА 

Член 2 
Вооружувањето на работниците и единиците на 

милицијата се состои од огнено и хемиско оружје. 
Работниците и единиците на милицијата можат 

да бидат опремени и со посебна опрема. 

Член 3 
Огненото оружје на работниците и единиците на 

милицијата се состои од: пиштол, полуавтоматска, 
автоматска и полуавтоматска снајперска пушка, пуш-
комитролез и рачни бомби, муниција и тромбонски 
полнења за ова оружје. 

Хемиското оружје на работниците и единиците 
на милицијата се состои од хемиска рачна бомба, хе-
миска пушка и други направи прилагодени за исфр-
лање патрони со солзавец, како и за распрскување 
на солзавец. 

Посебната опрема на работниците и единиците 
на милицијата се состои од: заштитна опрема (заш-
титен градник и маска), посебни средства (гумена пал-
ка, „лисици“, двоглед), средства за одржување на 
врски (радио-станици) и средства за давање знаци 
за предупредување (свирче, батериска ламба, мега-
фон). 

Член 4 
Работниците на милицијата се вооружени со пиш-

тол и опремени со гумена палка, „лисици“, свирче, 
заштитна маска и шлем и батериска ламба. 

Републичкиот секретар за внатрешни работи (во 
натамошниот текст: републички секретар) определу-
ва со кое друго огнено и хемиско оружје и во кол-
кав број се вооружени и со која посебна опрема се 
опремени работници!е и единиците на милицијата. 

Оружјето и опремата од став 2 на овој член 
работниците на милицијата по извршената службена 
работа, го предаваат на чување во единицата на ми-
лицијата, а оружјето и опремата од став 1 на овој 
член се предава на чување во единицата на милици-
јата за времето додека работникот на милицијата се 
наоѓа во притвор или е оддалечен од вршењето на 
работите и работните задачи односно од работната 
заедница на органот на управата надлежен за внат-
решни работи. 

Член 5 
Покрај средствата на посебна опрема од член 

3, став 3 на оваа Уредба, единиците на милицијата, 
по потреба, се опремени и со: опрема за одржување 
на јавниот ред и мир (ограда за запречување, видо 
опрема, фотоапарат и превозни средства (патролен 
автомобил, мотоцикл, автомобил за превоз на лица 
лишени од слобода, велосипед, мопед, теренски и 
товарни моторни возила, моторни чамци), средства 
за криминалистичка техника, за контрола и регули-
рање на сообраќајот и за воспоставување ,на нару-
шениот јавен ред и мир, средства за врски (теле-
графски, телефонски и радио-врски) и контрадивер-
зантска опрема. 

Републичкиот секретар определува со кои сред-
ства на посебната опрема од став 1 на овој член и 
во колкав број се опремени единиците на милицијата. 

Член 6 
Типовите на одделни видови огнено и хемиско 

оружје и на средствата на посебна опрема ги опре-
делува републичкиот секретар. 

Член 7 
Воените обврзници на милицијата, кога се пови-

куваат се вооружени со огнено и хемиско оружје и 
опремени со средства на посебна опрема, чиј вид и 
6poj ги определува републичкиот секретар. 

III . ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 8 
Со влегувањето во сила на оваа уредба, преста-

нува да важи Уредбата за вооружувањето и опрема-
та на милицијата („Службен весник на СРМ“ бр. 
29/74). 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-204/1 
29 јануари 1987 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

' м-р Глигорие Гоговски, с. р. 

67. 
Врз основа на член 84, став 2 од Законот за 

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ“, 
број 43/81), а во врска со член 132, став 4 од Зако-
нот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ 
број 66/85), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИ-

НИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Девизите за потребите на Републиката утврдени 

во Проекцијата на платниот биланс на Југославија 
за 1987 година во противвредност од 9.257.800.000 ди-
нари може да се користат за-. 
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1. стоковни п л а ќ а њ а во 
износ од 

2. нестоковни п л а ќ а њ а во 
износ од 

3. девизна резерва во 
износ од 

8.078.612.800 динари ; 

627.451.600 динари ; и 

551.735.600 динари . 

Средствата од став 1 на овој член ја претставуваат 
динарската противвредност н а девизите пресметани 
по курсот од 451,60 динари з а еден САД долар. 

Член 2 
Средствата од член 1 точка 1 и 2 на оваа одлука 

се распоредуваат на следниве корисници: 

Стоковни 
п л а ќ а њ а 

Нестоковни 
п л а ќ а њ а 

Вкупно 
динари 

7. 

9. 
10. 
11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 

20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 

Собрание на СР Македони ја 34.000.000 
Извршен совет на Собранието на СР Македони ја — 
Управа за заеднички работи при И з в р ш н и о т со-
вет на СР Македонија 700.000.000 
Македонска академи ја на науките и уметностите 12.000.000 
Републички секретаријат за внатрешни работи 1.280.000.000 
Републички секретаријат за општостопански ра -
боти и пазар 
— Дирекци ја за републички стоковни резерви 2.709.600.000 
Републички комитет за образование и ф и з и ч к а 
култура — 
Републички комитет за здравство и социјална 
политика 170.000.000 
Републички комитет за и н ф о р м а ц и и 14.000.000 
Републички штаб за територи јална одбрана 600.000.000 
Републичка комисија з а културни врски со стран-
ство 10.000.000 
Републичка комисија за односи со верските за-
едници — 
Републичка геодетска управа 300.000.000 
Републички завод за статистика 1.600.000.000 
Архив на Македонија 17.000.000 
Републички комитет з а наука, технолошки разво ј 
и и н ф о р м а т и к а 5.000.000 
Републички х и д р о м е т е о р о л о ш к и завод 65.000.000 
Матица на иселениците од Македони ја — 
Републичка к о н ф е р е н ц и ј а на социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Македони ја 1.400.000 
Централен комитет на сојузот на комунистите 
на Македонија 7.000.000 
Сојуз на синдикатите на Македони ја — 
Стопанска к о м о р а на Македони ја 451.600 
Служба на општественото книговодство 40.000.000 
Народна банка на Македони ја 55.000.000 
Новинско издавачко претпријатие „Нова Маке-
донија“ ( — 
Радио-телевизија — Скопје 240.000.000 
/Собрание на град Скопје 25.000.000 
Општински органи и организации 190.000.000 

17.000.000 
40.000.000 

34.000.000 
5.000.000 

20.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

60.000.000 

20.000.000 

12.000.000 

10.000.000 
10.000.000 

6.000.000 

2.000.000 

13.000.000 
5.000.000 
3.612.800 

130.000.000 
10.000.000 
35.000.000 

180.000.000 

51.000.000 
40.000.000 

734.000.000 
17.000.000 

1.300.000.000 

- 2.709.600.000 

8.000.000 

170.000.000 
24.000.000 

600.000.000 

70.000.000 

20.000.000 
300.000.000 

1.600.000.000 
29.000.000 

15.000.000 
75.000.000 

6.000.000 

3.400.000 

20.000.000 
5.000.000 
4.064.400 

40.000.000 
55.000.000 

130.000.000 
250.000.000 

60.000.000 
370.000.000 

Член 3 
За користење на средствата од член 1, став 1, 

точка 3 на оваа одлука, к а к о и за средствата намене-
ти за општинските органи и организации до износ 
од 2.000.000 динари за секое одделно барање одлу 
чува републичкиот секретар з а финансии . 

Член 4 
За користењето на девизите, наредбодавецот за од-

делен корисник му поднесува на Републичкиот секре-
тари јат за финансии извешта ј тримесечно, кумула-
тивно во рок од 5 дена по истекот на тримесечјето , 
а годишен извешта ј до 15 јануари 1988 година. 

Член 5 
Републичкиот секретаријат за финансии ќ е се 

грижи за спроведувањето на оваа одлука. 
За користењето на девизите, Републичкиот секре-

таријат за финансии му поднесува шестомесечен из-
вешта ј на Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија . 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот н а . објавувањето во ,„Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“ , а ќ е се приме-
нува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 23-232/1 
29 јануари 1987 година Претседател 

Скопје на И з в р ш н и о т совет, 
м - р Глигорие Гоговски, с. р. 

68. 
Врз основа на член 4 од Законот з а користење 

на општествените средства з а нестопански и ^ п р о и з -
водствени инвестиции во второто полугодие на 1986 
и 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 29/86), 
И з в р ш н и о т совет на Собранието на СР Македони ја 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ НАМЕ-
НЕТИ ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ 
ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА ПРОДОЛЖАТ ИЛИ 
ДА ЗАПОЧНАТ ДА СЕ ГРАДАТ ВО 1987 ГОДИНА 

И ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ШТО 
МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ТАА НАМЕНА 

I 
. ,Со оваа п р о г р а м а се утврдуваат г р а д е ж н и т е об-

јекти наменети за нестопански и непроизводствени 
дејности кои м о ж а т да п р о д о л ж а т или да з апочнат 
да се градат во 1987 година, к а к о и вкупниот износ 
на средства што м о ж е да се користат за т а а намена . 
ј „ 

I I 
Во 1987 година м о ж е да п р о д о л ж и односно д а 

започне изградбата на градежни об јекти во случаи-
те кога : 



20 февруари 1987 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 4 - Стр. 61 

— објектите се од посебно значење за реализа -
ција на Општествениот план на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за периодот од 1986 до 1990 
година. 

— за завршување на изградбата на об јектите се 
обезбедени средства во висина на вкупната пресмет-
ковна вредност. 

— градбата на објектите е со степен на изграде-
ност од 70% и 

— за отклонување на последиците од елемен-
тарни непогоди. 

НИ 
Износот на средства потребни з а изградба н а 

објектите од оваа програма во висина од 6.270.940.000 
динари, согласно критериумите од дел I I на оваа 
Програма се распоредува по области и намени во 
распоредот на средствата што м о ж а т да се користат 
за продолжување или започнување со градба на гра-
дежни објекти наменети за нестопански и непроиз-
водствени дејности во 1987 година, ко ј е составен 
дел на оваа програма. 

IV i 
Во износот на средствата од дел I I I на оваа 

Програма не влегуваат средствата за инвестиции з а 
потребите на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита, з а реализаци ја на програмите на 
органите за јавна и државна безбедност, на програ-
мите на РТВ — Скопје, како и П р о г р а м а т а за из-
градба на објекти з а правосудните органи. 

V 
За остварување на оваа програма ќ е се г р и ж и 

Републичкиот секретаријат за ф и н а н с и и и Службата 
на општественото книговодство. 

V I 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник н а 
Социјалистичка Република Македонија“ . 

Бр. 23-246/1 
29 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател 

на И з в р ш н и о т совет, 
м - р Глигорие Гоговски, с. р. 

Р А С П О Р Е Д 
НА СРЕДСТВА ШТО МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ ИЛИ ЗАПОЧНУВАЊЕ ГРАДБА НА 
ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА НЕСТОПАН-

СКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ 
ВО 1987 ГОДИНА 

ЗДРАВСТВО 

1. Здравствен дом — с. Новаци — 
Битола 13.000.000 

2. Здравствен дом — Македонски Брод 26.000.000 
3. Градска аптека — ,„Галенска лабо-

раторија“ - Скопје 7.000.000 
4. Завод за медицина на трудот — 

Скопје 50.000.000 
5. Клиника за детски болести — 

Скопје 33.000.000 
6. Клиника за инфективни болести 

- Скопје 53.000.000 
7. 
8. 

Клиника за кардиологија - Скопје 
Здравствен дом — Пехчево — Бе-

32.000.000 

рово 20.000.000 
9. Здравствен дом — с. Митрашинци 

— Берово 2.000.000 
10. Амбуланта — с. Нивичани — Ко-

чани 5.700.000 
11. Поликлиника Горче Петров — 

Скопје 100.000.000 
12. Здравствена станица — Шуто Ори-

зари — Скопје 30.000.000 

13. Клиника за х и р у р ш к и 'болести со 
ортопедија — Скопје 950.000.000 

14. Просторно уредување и и н ф р а -
структурно поврзување во клинич-
киот блок — Скопје 50.000.000 

15. Медицински центар „Борис Кан-
чевски“ — Гостивар 40.000.000 

16. Школски и детски диспанзер — ' 
Крива П а л а н к а 50.000.000 

17. Градска аптека — Тетово 40.000.000 
18. Медицински центар „Галевска ла-

бораторија“ — Прилеп 20.000.000 
19. Амбулантно-диспанзерски простор 

- Д е б а р 15.000.000 
20. Здравствени станици во с. Обрша-

ни и Десово — Прилеп 15.000.000 
21. Наставно научни институти — И н -

ститут за ф а р м а к о л о г и ј а — Скоп-
је 23.540.000 

22. Амбуланта с. Џ е п и ш т е — Д е б а р 5.000.000 
23. Здравствен дом - с. Ж и р о в н и ц а 

и Скудриње — Гостивар 12.000.000 
24. Амбуланта — с. П о л а к и — Ко-

чани 15.000.000 
25. Амбуланта — с. Опате — Кумано-

во 8.000.000 
26. Амбуланта — с. Подгорци — Стру-

га 7.500.000 
27. Амбуланта с. Три Ч е ш м и — Штип 5.000.000 
28. Амбуланта во с. Мождив јак — 

Крива Паланка 15.000.000 

ВКУПНО: 1.642.740.000 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

1 6 . 

17. 

18 . 

19. 

20. 

21. 
22. 
23. 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Основно училиште — с. Л о м н и ц а 
— Гостивар 
Основно училиште — с. Липково 
— Куманово 
Основно училиште — населба „Ја-
не Сандански“, училиште „Видое 
Смилевски — Бато“ — Скопје 
Основно училиште — с. Удово — 
Валандово 
Основно училиште — с. Марвинци 
— Валандово 
Основно училиште — с. Ј о с и ф о в о 
— Валандово 
Основно училиште — с. Калково 
— Валандово 
Основно училиште — с. Градец — 
Гостивар 
Основно училиште — с. Врбјане 
— Гостивар 
Основно училиште — с. Џ е п и ш т е 
— Дебар 
Основно училиште — с. Романов-
це — Куманово 
Основно училиште — н. Точила 
— Прилеп 
Основно училиште — с. Ињево — 
Радовиш 
Основно училиште — с. Конче — 
Радовиш 
Основно училиште — фискултур-
на сала с. Дрсла јца — Струга 
Основно училиште — с. Иловица 
— Струмица 
Основно училиште — с. Муртино 
— Струмица 
Основно училиште — доградба — 
— с. Ново Село — Скопје 
Основно училиште — с. Лаки — 
Виница 
Основно училиште „Братство-Един-
ство" — Гостивар 
Основно училиште — Дебар 
Основно училиште — Делчево 
Основно училиште — Седма стан-
бена заедница Тетово 

5.000.000 

1.300.000 

90.000.000 

6.000.000 

6.400.000 

11.000.000 

2.000.000 

80.000.000 

10.500.000 

32.000.000 

10.000.000 

100.000.000 

45.000.000 

20.700.000 

19.000.000 

22.500.000 

5.000.000 

70.000.000 

5.000.000 

114.000.000 
150.000.000 

57.000.000 

66.000.000 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

Основно училиште — „Славчо 
С т о ј м е н о в " — Виница 
Основно училиште — с. Ј анковец 
— Ресен 
Одморалиште за просветни работ -
ници — Берово 
Основно училиште „Н. Вапцаров“ 
— сала за ф и з и ч к о воспитување 
— Струмица 
Основно училиште — с. Миравци 
— Гевгелија 
Основно училиште — Стар До јран 
— Гевгелија 
Основно училиште — с. Форино 
— Гостивар 
Основно училиште — с. Вруток — 
Гостивар 
Основно училиште — с. Д у ф — 
Гостивар 
Основно училиште — с. Сопот — 
Кавадарци 
Основно училиште — с. Срб јани 
— Кичево 
Основно училиште — с. Туин — 
Кичево 
Основно училиште — с. Н е б о ј а н и 
— Кочани 
Основно училиште (доградба на 
кујна) — с. Облешево — Кочани 
Основно училиште — с. Подлог — 
Кочани 
Основно училиште — с. Опае — 
Куманово 
Основно училиште — с. Рача — 
Охрид 
Основно училиште — с. Долно Та-
теши — Струга 
Основно училиште — с. Баница — 
Струмица 
Основно училиште — с. Седларци 
— Струмица 
Основно училиште — с. Н . Маала 
— Струмица 
Основно училиште — с. Градско 
— Титов Велес 
Основно училиште — с. П а р н а л и -
ја — Штип 
Основно училиште — с. Стење — 
Ресен 
Основно училиште — с. Лавце — 
Тетово 
Основно училиште 
Основно училиште 
КОБ“ — К у м а н о в о 
Основно училиште 
— Скопје 
Основно училиште 
Основн,о училиште 
Брод 
Основно училиште 
— Скопје 
Основно училиште 
селба ,„Илинден“ -
Основно училиште 
ланка 
Основно училиште 
тово 

— Кичево 
„Крсте Мисир-

— Ново Лисиче 

— Битола 

— Македонски 

— с. Палиград 

— доградба на-— Скопје 
— Крива Па-

„Лирија" — Те-

ВКУПНО: 

22.000.000 

20.000.000 

35.000.000 

17.000.000 

100.000.000 

35.000.000 

50.000.000 

70.000.000 

15.600.000 

10.000.000 

15.000.000 

70.000.000 

10.000.000 

40.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

20.000.000 

50.000.000 

25.000.000 

5.000.000 

30.000.000 

30.000.000 

10.000.000 

16.000.000 

10.000.000 
30.000.000 

23.000.000 

190.000.000 
100.000.000 

120.000.000 

30.000.000 

40.000.000 

30.000.000 

70.000.000 

2.282.000.000 

НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Доградба на работилница на Учи-
лишниот центар за средно насоче-
но образование „Гошо Виќентиев" 
— Кочани 

2. И з г р а д б а на училишен центар за 
средно насочено образование ,„Рис-
то Ристески-Ричко" — Прилеп 

3. И з г р а д б а на училишен центар з а 
средно насочено образование — 
Гостивар 

4. И з г р а д б а на училишен центар за 
средно насочено образование — 
Тетово 

5. Д о г р а д б а на м а ш и н с к и о т факул-
тет — Скопје 

6. Д о г р а д б а на Училишен центар з а 
средно насочено образование ,„Мир-
ко Милески“ — Кичево 

7. Доградба на училишен центар з а 
средно насочено образование — 
Д е м и р Хисар 

8. И з г р а д б а на ученички дом — 
Струмица 

9. Д о г р а д б а на Студентска Поликли-
ника — Скопје 

Вкупно: 

КУЛТУРА 

1. Д о м на култура — Берово 
2. Историски архив — изградба на 

депоа — Прилеп, Крушево и Ма-
кедонски Брод 

3. Историски архив — Титов Велес 
4. Д о м на културата — Струмица 
5. Д о м на техника — Берово 
6. Н а р о д н а библиотека — Македон-

ски Брод 
7. Д о м на културата с. Слепче — 

Д е м и р Хисар 
8. Д о м на културата — Македонски 

Брод 
9. Библиотека — нас. „Јане Сандан-

ски“ — Скопје 

Вкупно: 

100.000.000 

100.000.000 

90.000.000 

40.000.000 

40.000.000 

40.000.000 

40.000.000 

590.000.000 

26.000.000 

80.000.000 
38.000.000 
50.000.000 

4.000.000 

29.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

282.000.000 

Ф И З И Ч К А КУЛТУРА 

1. Спортски центар — Кавадарци 2.000.000 
2. Фискултурна сала — Кичево 13.000.000 
3. Основно училиште — фискултурна 

сала — П р о б и ш т и п 8.000.000 
4. Отворен пливачки базен — Дел-

чево ч 5.000.000 
5. Спортска сала — Радовиш 10.000.000 
6. Училишна сала — Штип 5.000.000 
7. Спортска сала на универзитетот 

„Кирил и Методи ј“ — Скопје 30.000.000 

Вкупно: 73.000.000 

ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

1. 

50.000.000 

90.000.000 

9. 
10, 

ОСИЗ за општествена з а ш т и т а на 
децата „Пелистер" — одморалиш-
те — Битола 40.000.000 
Детска градинка — Д е м и р Капи-
ја — Неготино 40.000.000 
Детска градинка „11 Октомври“ — 
Ресен 30.000.000 
Детска градинка — Крива П а л а н к а 40.000.000 
Детска г р а д и н к а — Кочани 100.000.000 
Детска градинка — Свети Николе 60.000.000 

7. Детска градинка — Македонска 
Каменица — Делчево 50.000.000 
Детска градинка — Ново Лисиче 
— Скопје 80.000.000 
Детска градинка — Кавадарци 40.000.000 
Детска г р а д и н к а — Струмица 34.000.000 

ВКУПНО: 514.000.000 

8. 
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ПЕНЗИСКО И 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Специјален завод — Демир Капија 
— Неготино 50.000.000 

2. Дом за хуманитарни цели — Ко-
чани 30.000.000 

3. Доградба на дом на пензионери — 
Берово 33.000.000 

4. Дом на пензионери „Спиро Захов“ 
— Струмица 60.000.000 

Вкупно: 173.000.000 

ДЕЛОВНИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ 

1. „Фершпед" — деловен простор во 
Скопје — Титов Велес 19.000.000 

2. Деловни простории на „Јавор“ — 
Битола во Скопје 28.000.000 

3. Стопанска банка — Основна банка 
— Скопје — одморалиште во с. 
Маврово 63.700.000 

4. Зграда на деловна единица во Бел-
град 8.500.000 

5. ЗОИЛ „Македонија“ — Струмица 85.000.000 
6. Собрание на општина Крива Па-

ланка — довршување на управна 
зграда зо.ооо.ооо 

7. Општински затвор — Крива Па-
ланка 2.000.000 

8. Собрание на општина Валандово 50.000.000 
9. Стопанска банка — Пробиштип 30.000.000 

10. Стопанска банка — Радовиш 40.000.000 
11. Општински суд — Струга 15.000.000 
12. СИЗ за вработување — Скопје 20.000.000 
13. Административна зграда на ОПО 

- Ресен 8.000.000 
14. Републичка геодетска управа 100.000.000 
15. Македонска академија на науките 

и уметностите 25.000.000 
16. Проширување, адаптација и из-

градба на деловен простор на СОК 
во СР Македонија за воведување 
на телекомуникационен пренос и 
автоматска обработка на податоци 80.000.000 

17. Стопанска банка — експозитура 
населба „Железара“ — Скопје 10.000.000 

18. Стопанска банка — експозитура 
населба „Драчево“ — Скопје 50.000.000 

19. „Југобанка" — Скопје 30.000.000 
20. ,„Југобанка" — експозитура на 

Аеродром — Скопје 20.000.000 

Вкупно: 714.200.000 

69. 
Врз основа на член 144, став 1 точка 3 од За-

конот за превоз во патниот сообраќај („Службен вес-
ник на СРМ“ бр: 35/85 и 9/86), Републичкиот комитет 
за сообраќај и врски донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА 

УСОГЛАСУВАЊЕТО И РЕГИСТРАЦИЈАТА НА 
ВОЗНИТЕ РЕДОВИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат условите, начи-
нот и постапката на усогласувањето и регистрација-
та на возните редови за превоз на патници во ли-
нискиот патен сообраќај (возни редови). 

Член 2 
Под усогласување на возните редови, во смисла 

на овој правилник, се подразбираат дејствијата со 
кои се обезбедува најцелесообразно задоволување на 
потребите и квалитетот на услугите во превозот на 
патниците во линискиот патен сообраќај, со рацио-
нално користење на превозните капацитети на орга-

низациите на здружениот труд што вршат Јавен пре-
воз на патници (превозници). 

Член з 
Под регистрација на возните редови, во смисла 

на овој правилник, се подразбира впишување на 
усогласените возни редови во регистар на возни ре-
дови (регистар). 

И. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВОЗНИТЕ РЕДОВИ 

Член 4 
Усогласувањето на возните редови се врши врз 

основа на предлози на возни редови поднесени од 
превозниците. 

Член 5 
Во постапката за усогласува?^ на возните редо-

ви учествуваат превозниците, заинтересираните оп-
штини и месните заедници. 

Во постапката на усогласувањето можат да уче-
ствуваат и преставници на други заинтересирани ор-
ганизации на здружениот труд, општествени органи-
зации и други заинтересирани органи и организации. 

Член 6 
Роковите за поднесување на предлозите на воз-

ните редови и роковите за нивното усогласување ги 
утврдува Деловната заедница на патниот сообраќај 
„Македонија сообраќај“ (Деловна заедница). 

Неблаговремено поднесените возни редови не се 
земаат во разгледување. 

Член 7 
Усогласувањето на возните редови се врши во 

рамките на Деловната заедница врз основа на прет“-
ходно утврдените потреби за, превоз на патниците, 
квалитетот на услугите, редовното, уредното и без-
бедното одржување на линиите во изминатиот пе-
риод и потребните превозни капацитети. 

Член 8 
Усогласувањето на возните редови се врши под 

следните услови: 
1. на подолга линија автобуските станици, однос-

но автобуските постојки по правило да бидат по 
ретки; 

2. ако се отвораат нови линии, на постојните ли-
нии се воведуваат нови поаѓања или се воведуваат 
сезонски ЛИНИИ; 

а) првенство за отворање на нова линија, како 
и за зголемување на бројот на поаѓањата на постој-
ната линија да имаат превозниците чии седишта се 
наоѓаат во крајните места на линиите; 

б) првенство за воведување на сезонски линии 
на постојната линија имаат превозниците кои вршат 
постојан превоз на таа линија,- и 

в) превозникот редовно и уредно да ги одржу-
вал линиите во претходната сезона. 

3. при изборот на времето на поаѓањето, првен-
ство на избор на време на поаѓање на постојана ли-
нија да имаат превозниците кои веќе вршат превоз 
на таа линија, а меѓу нив превозникот кој најдолго 
врши превоз на таа линија при што првенство има 
превозникот чие седиште се наоѓа во местото на 
поаѓањето (почетна станица); и 

4. времето на поаѓањето на една линија да се 
определува според стварните потреби. 

III . РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗНИТЕ РЕДОВИ 

Член 9 
Регистрацијата на возните редови се врши во 

регистарот кој содржи: реден број, назив на превоз-
никот, должина на релацијата, вид на линијата на 
која се врши превозот, број на тргнувања на лини-
јата, режим на одржување на линијата, назив на ли-
нијата со означување на поважните попатни станици, 
време на важењето на возниот ред, измена на воз-
ниот ред, укинување на возниот ред и забелешка. 



Стр.. 64 - Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 20 февруари 1987 

Член 10 
Регистарот се води во форма на тврда укоричена 

книга чии страници се означени со редни броеви, 
прошиена и потпечатена. 

Член 11 
Возниот ред се регистрира на името на превоз-

ниците. 
Регистрацијата на возниот ред важи за она вре-

ме за кое важи усогласениот возен ред. 
Впишувањето во регистарот се врши според ре-

доследот на поднесените барања за регистрација на 
возните редови. 

Член 12 
Регистрацијата на возните редови се врши по ба-

рање на превозникот. 
Кон барањето .за регистрација, превозникот е 

должен да го приложи возниот ред во најмалку че-
тири примероци, а во колку линијата минува низ по-
веќе општини уште во толку примероци низ колку 
општини минува линијата. 

Член 13 
Доколку се исполнети пропишаните услови за 

регистрација, органот на управата од член 22 од 
Законот за превоз во патниот сообраќај го впишува 
возниот ред во регистарот и за тоа1 ќе издаде потвр-
да најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот 
на барањето за регистрација. Потврдата за регистра-
ција на возниот ред се издава на сите примероци од 
возниот ред што ги поднесол превозникот кон бара-
њето за регистрација 

Член 14 
Секоја измена или дополнување на возниот ред 

подлежи на регистрација. 

Член 15 
Бришење на возниот ред од регистарот се врши 

по барање на превозникот во случаите од член 27 од 
Законот за превоз во патниот сообракај односно по 
барање на надлежната инспекција за патен сообраЈќај 
во случаите утврдени во член 28 од Законот за пре-
воз во патниот сообраќај. 

Кон барањето за бришење на возниот ред од ре-
гистарот превозникот односно надлежната инспекција 
за патен сообра!ќај приложуваат докази дека се ис-
полнети условите за бришење на возниот ред од ре-
гистарот. 

Барањето за бришење на возниот ред од регис-
тарот се поднесува до органот ка ј кого е извршена 
регистрацијата. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 
Со влегување во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за регистрација на воз-
ните редови за превоз на патници во линискиот па-
тен сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 18/75). 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија“. 

Бр. 11-108/1 
јануари 1987 година 

Скопје 

Претседател, 
на Републичкиот ком,итет 

за сообраќај и врски, 
дипл. инж. Томе Малески, с. р. 

70. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на чле-

новите 14, 15 и 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
одржана на 14 јануари 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА дел IV од Критериумите за ут-

врдување деновите на годишен одмор, составен дел 
на правилниците за работните односи во основните 
организации на здружениот труд „Контактори", „Пос-
тројки“, „Заварување“, „Сервис“ и Работната заедни-
ца, донесени со референдум на 24 јуни 1983 година 
и во Основната организација „Алатница" донесен со 
референдум на 26 ноември 1985 година, сите во сос-
тав на Работната организација „Раде Кончар — Апа-
ратна техника“ во Скопје. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставнос-
та и законитоста на: 

— член 20, 21 и 22 од Самоуправната спогодба 
за заедничките критериуми за единствено утврдување 
на средствата и учество на работниците во распре-
делбата на делот на личните доходи по основ на 
ефектите од минатиот труд, донесена од работниците 
во означените основни организации на здружениот 
труд, со референдум одржан на 7 декември 1978 
година; 

— член 65 од правилниците за доделување го-
дишни награди, донесени од Работничкиот совет на 
Работната организација „Раде Кончар — Апаратна 
техника“ во Скопје на 9 декември 1985 година и ра-
ботничките совети во основните организации „Алат-
и т е " на 7 ноември 1985 година; „Контактори" на 8 
ноември 1985 година, „Постројки“ на 7 декември 1985 
година, „Заварување“ на 14 ноември 1985 година, 
„Сервис“ на 13 ноември 1985 година и Работната за-
едница на 11 ноември 1985 година. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник -
на СРМ“, во означената Работна организација, како и 
во означените основни организации на начин пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 12/86 од 15 октомври 1986 година, поведе постап-
ка за оценување уставноста и законитоста на оспоре-
ните акти означени во точките 1 и 2 на ова реше-
ние. Постапката е поведена затоа што во сите оспо-
рени акти е предвидено различно вреднување на ра-
ботниот стаж стекнат во и вон основната, работната 
односно сложената организација и тоа при опреде-
лувањето на личниот доход по основот минат труд, 
правото на годишни награди на работниците, и де-
новите на годишниот одмор. 

5. Судот на седницата утврди дека во оспорени-
те Правилници за работни односи во Дел IV од 
Критериумите за утврдување на деновите на годишен 
одмор како посебен основ за добивање одреден број 
на денови е предвиден работниот стаж стекнат во 
Сложената организација на здружениот труд „Раде 
Кончар“, покрај вкупниот работен стаж за кој исто 
така можат да се, добијат одреден број на денови за 
годишен одмор. 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру-
жениот труд, правото на работа со општествени сред-
ства што го стекнува секој работник во здружениот 
труд е основа за остварување на неговите права, об-
врски и одговорности во здружениот труд, Работеј-
ќи во здружениот труд со средства за производство 
во општествена сопственост работникот создава до-
ход кој има општествен карактер. Работејќи пак, и 
создавајќи доход со општествени средства работни-
кот стекнува и работен стаж кој исто така има оп-
штествен карактер, без оглед на “тоа дали е стекнат 
во или вон организацијата на здружениот труд. При-
тоа, кога основната организација ќе го предвиди ра-
ботниот стаж како основ за стекнување на определе-
ни права од работен однос треба да поаѓа од работ-
ниот стаж како израз на личниот придонес на работ-
никот што со својот минат труд го дал во зголему-
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вањето на доходот на основната организација и во 
развивањето на материјалната основа на здружениот 
труд. 

Со оглед на тоа што во оспорените акти при 
определувањето на деновите за годишен одмор, за-
силено се вреднува работниот стаж стекнат во основ-
ната, работната или сложената организација, Судот 
утврди дека со тоа се создава нееднаквост меѓу ра-
ботниците при остварување на одредени права од ра-
ботен однос и дека оспорените одредби од означе-
ните акти не се во согласност со уставното начело на 
распределба според трудот изразени во член 22 од 
Уставот на СР Македонија, уставното начело на ед-
наквост, изразено во Оддел II став 3 алинеја 9 од 
Основните начела на Уставот на СР Македонија, како 
и дека се во спротивност со означените одредби од 
Законот за здружениот труд. 

6. Понатаму, Судот утврди дека во оспорената 
Самоуправна спогодба се утврдени основи и мерила 
за определување на личниот доход на работниците 
во основот минат труд, според која се врши вредну-
вање на придонесот на работата по основот минат 
труд остварен само во основната, работната односно 
Сложената организација „Раде Кончар“. 

Исто така, Судот утврди дека во јуни 1986 годи-
дина работниците во сите работни и основни орга-
низации на здружениот труд во означената Сложена 
организација усвоиле нова Самоуправна спогодба за 
основите и мерилата за минатиот труд. Притоа, Су-
дот утврди дека со новата Самоуправна спогодба е 
постапено во согласност со Уставот на СР Македони-
ја, Законот за здружениот труд и Законот за проши-
рена репродукција и минат труд. Имено, Судот утвр-
ди дека според оваа Спогодба работниот стаж не е 
земен како основен и единствен критериум за опре-
делување на личниот доход по основот минат труд, 
туку како основен критериум е предвиден придоне-
сот во работата на секој работник како и вкупниот 
придонес и резултатите од трудот во основната, ра-
ботната и Сложената организација во целина. Притоа 
не се исклучува ни работник кој стекнал работен 
стаж надвор од „Раде Кончар“, туку за него како 
основа се зема просечниот личен доход по работник 
од претходната година остварен во основната орга-
низација каде е сега вработен и тоа личен доход 
остварен на работи и работни задачи на кои работ-
никот се распоредува при што тој придонес се цени 
за вкупниот работен стаж. 

Со оглед на тоа што со новата Самоуправна спо-
годба е извршено усогласување на оспорената Само-
управна спогодба, Судот утврди дека нема причини 
за натамошно водење на постапката и одлучи да ја 
запре постапката. 

7. Судот, воедно утврди дека оспорените правил-
ници за доделување на годишни награди на работ-
ниците во кои како услови за добивање на награди 
покрај постигнатите резултати во работата е предви-
дено работниците да имаат и најмалку 3 односно 5 
години работен стаж во Сложената, работна или ос-
новната организација, престанале да важат во ноем-
ври 1986 година со донесување на нови правилници 
во кои како услов за добивање на награди, покрај 
другите, е предвиден вкупен работен стаж од три 
години. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека но-
вите правилници се усогласени со Уставот и законот 
и дека нема причини за натамошно водење на пос-
тапката. 

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

У. бр. 12/86 
14 јануари 1987 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Димче Козаров, с. р. 

71. 
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 24 де-
кември 1986 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување ус-

тавноста на член 8 од Одлуката за утврдување на 
условите и начинот на оградување на дворните повр-
шини на колективни и индивидуални станбени згра-
ди, викенд — куќички и останати површини на под-
рачјето на општина Тетово, донесена од Собранието 
на општина Тетово на 27 декември 1982 година 
(„Службен гласник на општина Тетово“ бр. 10/82). 

2. На Уставниот суд на Македонија му е подне-
сена претставка со барање да ја оцени уставноста на 
член 8 од Одлуката означена во точката 1 од ова 
решение. Според наводите од претставката, член 8 од 
Одлуката не е во согласност со член 262 од Уставот 
на СР Македонија затоа што предвидува Одлуката да 
има ретроактивно дејство, односно да се применува 
и на оние видови што се изградени пред 1982 година. 
Покрај тоа, подносителот на претставката побара 
Уставниот суд да нареди да се запре извршувањето 
на поединечните акти донесени врз основа на оспо-
рената Одлука. 

3. На седницата Судот утврди дека со означената 
Одлука се уредуваат условите и начинот на оградува-
њето на дворните површини на подрачјето на општи-
на Тетово. Во член 3 од Одлуката се предвидени 
видот и висината на оградите на дворните површини. 
Во член 8 од Одлуката е предвидено дека затече-
ните огради кои се изградени спротивно на условите 
предвидени во неа, треба да се усогласат со тие усло-
ви во рок од 12 месеци по нејзиното донесување и 
дека во спротивно, неусогласените одредби ќ е бидат 
урнати од страна на Секретаријатот за инспекциски 
работи при Собранието на општина Тетово за сметка 
на сопствениците. 

Понатаму, Судот утврди дека во Основниот урба-
нистички план на Тетово од 1967 година не е уреде-
но прашањето за видот и висината на оградните ѕи-
дови, а во неколку детални урбанистички планови за 
одделни станбени заедници во Тетово е предвидена 
висината на оградните ѕидови како и во оспорената 
одлука. 

4. Според член 185 став 2 точка 19 од Уставот 
на СР Македонија, меѓу другото, право и должност 
на општината е да ги уредува односите во простор-
ното планирање и изградбата и уредувањето на на-
селбите. 

Според член 262 став 1 од Уставот на СР Маке-
донија, законите, другите прописи и општите акти 
не можат да имаат повратно дејство. Според став 2 
од истиот член, само со закон може да се определи 
одделни негови одредби, ако тоа го бара општиот 
интерес утврден при донесувањето на законот, да 
имаат повратно дејство. 

Според член 3 од Законот за системот на прос-
торното и урбанистичкото планирање („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 38/85), планирањето на просторот се 
врши со донесување на просторни и урбанистички 
планови и со преземање мерки за нивно спроведува-
ње, а според член 34 од истиот Закон просторен од-
носно урбанистички план донесува собранието на 
соодветна општествено-политичка заедница. 

Оспорената одлука е донесена врз основа на член 
36 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78), спо-
ред кој, доколку не е донесен урбанистички план за 
одделни населени места, со општ акт општината мо-
же да го регулира режимот и условите на градење 
во населените места. Во член 76 од Законот за сис-
темот на просторното и урбанистичкото планирања 
од 1985 година, пак, е предвидено постојните планови 
да се усогласат со одредбите на овој закон во рок 
од 3 години. 
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Од изнесеното произлегува дека општината е 
овластена да донесува, изменува и дополнува пропи-
си со кои се уредува прашањето на видот и висина-
та на оградните ѕидови на подрачјето на општината 
во рамките на просторното и урбанистичкото плани-
рање и преземањето мерки за спроведување на пла-
новите, а во зависност од достигнатиот степен и мож-
ностите на општествено економскиот развој. 

Освен тоа, затечените оградни ѕидови не се из-
градени на основа на прописи што важеле во времето 
на нивното изградување, затоа што такви прописи не 
биле донесени, а таму каде се донесени детални ур-
банистички планови кои го уредуваат прашањето на 
оградните ѕидови, во нив е предвидено нивната ви-
сина да не биде поголема од висината утврдена во 
Одлуката. Во поглед на видот на оградните “ѕидови 
што се изградени пред донесувањето на оспорената 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

42. 
Врз основа на член 134 од Законот за државна-

та управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), из-
вршните совети на собранијата на општините во 
СРМ и Извршниот совет на Собранието на град 
Скопје, на 19 март 1985 година, го склучуваат след-
ниот 

Д О Г О В О Р 
ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА НАЗИВИТЕ НА РАБО-
ТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ВО ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА И УСЛОВИТЕ ЗА НИВНО ВРШЕЊЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој договор извршните совети на собранија-

та на општините во СРМ и Извршниот совет на Соб-
ранието на град Скопје, утврдуваат заеднички осно-
ви како единствени називи на групи на работи и за-
дачи од ист вид што се вршат во општинските орга-
ни на управата, во органите на управата на град 
Скопје и заедничките органи на управата (во ната-
мошниот текст — општински органи на управата) и 
условите во поглед на видот и степенот на стручна-
та подготовка потребни за нивното вршење, до колку 
со закон не е поинаку определено. 

Член 2 
Групите на работи и задачи од ист вид се вршат 

во општинските органи на управата и нивните нази-
ви се определуваат тргнувајќи од сродноста и повр-
заноста на работите и задачите во органот, општи-
те и посебните стручни знаења потребни за нив-
ното вршење, сличностите во текот на нивното извр-
шување и условите под кои тие се вршат. 

Член з 
Видовите на работи и задачи што се вршат во 

општинските органи на управата се: 
1. студиско-аналитички, 
2. нормативно-правни, 
3. управно-надзорни, 
4. оперативно-инструкторски, 
5. информативно-документациони, 
6. стручно-технички, 
7. финансиско-материјални, 
8. оперативно-технички, 
9. административно-технички и 

10. помошни работи. 

Член 4 
Називите на работите и задачите, кои во рамки-

те на ист вид на работа и задачи ги вршат одделни 
работници во општинските органи на управата, се 
утврдуваат врз основа на степенот и сложеноста на 
работите и задачите, во зависност од стручната оспо-
собеност и степенот на одговорноста на работникот 
за нивното извршување, степенот на самостојноста 
во работата и другите услови утврдени во општиот 
акт за ситематизација на работите и задачите во оп-
штинските органи на управата. 

Одлука, исто така со неа не се менуваат затечените 
состојби, со оглед на тоа што предвидува покрај жи-
ви и железни и друг вид огради, сметајќи, пред се, 
на веќе изградените огради од „друг“ вид и пропи-
шувајќи ја само нивната височина. 

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не 
може да се постави прашањето за повратното деј-
ство на оспорената одредба од Одлуката, односно де-
ка член 8 ед оспорената Одлука не е во несоглас-
ност со член 252 став 1 од Уставот на СР Македони-
ја, заради што одлучи како во точката 1 од ова ре 
шение. 

У. бр. 247/86 
24 декември 1986 годиш Претседател 

СкопЈе на Уставниот суд на Маке дони ја, 
Димче Козаров, с. р. 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
i 

II. ЕДИНСТВЕНИ НАЗИВИ ЗА ГРУПИ НА РАБОТИ 
И ЗАДАЧИ ОД ИСТ ВИД И СТЕПЕН НА СЛОЖЕ-

НОСТ И УСЛОВИ ЗА НИВНОТО ВРШЕЊЕ 

Член 5 
Студиско-аналитичките работи и задачи опфаќаат 

особено: изработување на студии, анализи, елабора-
ти, планови и програми кои служат како стручна 
основа за утврдување на политиката во соодветната 
област, вршење на истражувања и проучување на оп-
штествено-економскиот развој, анализирање на поја-
вите од значење за остварување и развој на соци-
јалистичките самоуправни односи, разработка на оп-
штествениот систем на информирање и на јавното 
информирање, изработка на анализи во врска со из-
готвувањето на општествениот план и на буџетот на 
општината, општите биланси на средствата на општи-
ната, како и изработка на други анализи, елаборати, 
програми и истражувачко-развојни програми за од-
делни прашања или групи на прашања од областа на 
стопанството и општествените дејности, работа и ко-
ординирање на работата во врска со унапредувањето 
на организацијата, функционирањето и методот на 
работа во една или повеќе области на управата и 
стручно-аналитичката обработка на други прашања и 
проблеми од пошироко општествено значење, изра-
ботка на единствена методологија за одделни праша-
ња од дејноста на органот на управата, самостојната 
обработка на материјали за Собранието на општина-
та и извршниот совет на Собранието на општината и 
за општинските општествени совети и други слични 
работи и задачи. 

Член 6 
Нормативно правните работи и задачи опфаќаат 

особено: утврдување на концепции за уредување на 
односи со прописите и други општи акти, подготву-
вање на предлози за донесување на нацрти и пред-
лози на прописи и други општи акти, како на опште-
ствени договори и самоуправни спогодби, стручна об-
работка на прашања од значење за уредувањето на 
односи со прописите и другите општи акти, давање 
стручни мислења по нацрти и предлози на законите, 
прописи и други општи акти што ги донесуваат над-
лежните сојузни и републички органи, давање објас-
нувања и мислења за примена на законите, другите 
прописи и општи акти, следење и проучување на по-
јави од интерес за остварувањето на уставноста и за-
конитоста и проучувањето на дејството и последици-
те на системските решенија утврдени со законите и 
другите прописи и општи акти, предлагање на соод-
ветни мерки и давање на предлози, давање мислења 
на прописите и другите општи акти на самоуправни-
те организации и заедници од општ интерес на Оп-
штината односно основни за територијата на Општи-
ната, давање мислења во поглед на извршувањето на 
прописите и другите општи акти во соодветната об-
ласт, обезбедување на методолошко единство на про-
писите и општите акти и други слични работи и 
задачи. 
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Член 7 
Управно надзорните работи и задачи опфаќаат 

особено: вршење непосреден инспекциски надзор над 
извршувањето на законите и другите прописи и оп-
шти акти, како и над општествените договори и са-
моуправните спогодби во кои учесник е и органот 
на управата на Општината и кога со тој договор 
односно спогодба тоа е предвидено, вршење надзор 
над законитоста на актите и законитоста во рабо-
тата на органите на самоуправните организации и за-
едници, решавање во управната и прекршочната пос-
тапка и други слични работи и задачи. 

Член 8 
Оперативно-инструкторските работи опфаќаат 

особено: организирање, обезбедување и непосредно 
преземање мерки во врска со заштитата на поредокот 
утврден со Уставот, вршење оперативно-истражни деј-
ствија и унапредувањето на работите и дејностите во 
соодветната област на одделни работи и задачи и 
други слични работи и задачи. 

Член 9 
Информативно-документационите работи и зада-

чи опфаќаат особено: собирање, средување и обра-
ботка на статистички и други податоци од делокру-
гот на органот на управата, обработка на докумен-
тација која ќе служи за изработка на анализи и 
елаборати,, подготвување на информации врз основа 
на однапред утврдена методологија, собирање, сре-
дување и обработка на архивски материјал и други 
слични работи и задачи. 

Член 10 
Стручно-техничките работи и задачи опфаќаат осо-

бено : изработка на програми за стручно-техничка 
обработка, преведување на писмени текстови и лек-
торирање, подготвување и обработка на документа-
ција по утврдена методологија, обезбедување пренос 
на информации од посебно значење, работи и зада-
чи на дебатно стенографирање, работи и задачи на 
протокол за потребите на органите на Општината, 
работи и задачи на обновување и одржување на 
премерот и катастарот /на земјиштето, катастарот 
на водоводните и подземните објекти, премер и ут-
врдување на настанатите промени на земјиштето и 
внесување на утврдените промени во плановите за 
премер, работи и задачи во врска со собирање и 
средување на податоците за подготвување на оп-
штинскиот буџет, учествување во статистички истра-
жувања во својство на контролор, анкетар и потпи-
шувач и обработка на статистички податоци и други 
слични работи и задачи. 

Член 11 
Финансиско-материјалните работи и задачи оп-

фаќаат особено: изработка, следење и извршување 
на пресметката на средствата за работа на органот 
и финансискиот план на работната заедница, книго-
водствено-сметководствени работи, работи и задачи 
во врска со пресметката и исплатата на личните до-
ходи и други лични примања, обработка на финан-
сиско-материјални документи и ликвидатура, работи 
на фактурирање, набавка, чување и користење на 
инвентарот, опремата и потрошниот материјал и 
други слични работи и задачи. 

Член 12 
Оперативно-технички работи и задачи опфаќаат 

особено: работи и задачи во врска со собирање и 
средување на документи и податоци, управување со 
поедноставни сметачи, работи на обезбедување на 
згради на органите на управата, задачи и работи 
на возачите на превозни средства, работи за одржу-
вање на деловните згради, водење на персонално-
кадровска и друга евиденција, стенографски и стено-
дактилографски работи и други слични работи и за-
дачи. 

Член 13 
Административно-техничките работи и задачи оп-

фаќаат особено: примање, распоредување и архиви-
рање на поштата и други слични канцелариски ра-
боти и задачи, работи и задачи на препишување и 
умножување на материјали, работи и задачи во врска 
со воспоставување на внатрешни, надворешни теле-
фонски, телепринтериски радио и други врски, рабо-
ти и задачи на обезбедување на уредите и други 
слични работи и задачи. 

Член 14 
Помошните работи и задачи опфаќаат пакување 

и испраќање на пошта, надворешна и интерна дос-
тавна пошта, работа и задачи на фотокопирни и 
други апарати, одржување на хигиената, одржување 
на зелени површини и други слични работи и задачи. 

Член 15 
Ако во делокругот на општинските органи на 

управата постојат работи и задачи што не се пред-
видени со одредбите на овој договор, тие се групи-
раат со акти на систематизација на работите и за-
дачите на општинските органи на управата во за-
висност од карактерот на групата на работи и зада-
чи утврдени со овој договор и се предвидуваат под 
соодветни слични работи и задачи. 

Член 16 
За вршење на работите и задачите во општин-

ски! е органи на управата, во поглед на видот и сте-
пенот на стручната подготовка, согласно со овој до-
говор, потребни се следните услови: 

1. за работите и задачите од членовите 5, 6 и 
7 — висока стручна подготовка од соодветна насока 
и определено работно искуство на исти или слични 
работи и задачи; 

2. за работите и задачите од членовите 8, 9 
и 10 — висока или виша стручна подготовка од соод-
ветна насока и определено работно искуство на исти 
или слични работи и задачи: 

3. за работите и задачите од член 11 — висока 
или виша стручна подготовка односно виша стручна 
подготовка односно виша или средна стручна подго-
товка од соодветна насока и определено работно ис-
куство на исти или слични работи и задачи,-

4. за работите од член 12 — виша односно сред-
на стручна подготовка од соодветна насока и опре-
делено работно искуство на исти или слични работи 
и задачи; 

5. за работите и задачите од член 13 — средна 
стручна подготовка од соодветна насока,-

6. за работите и задачите од член 14 — основно 
образование. 

Со општиот акт за систематизација на работите 
и задачите на општинските органи на управата, по-
крај видот и насоките на стручната подготовка и 
работното искуство, може да се утврдат и други 
услови за вршење на работите и задачите. 

I I I . ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 17 
Одредбите на овој договор соодветно се приме-

нуваат на стручните и други служби на собранијата на 
општините и извршните совети на собранијата на 
општините, општинските судови, општинските опште-
ствени правобранители на самоуправувањето, општин-
ските јавни обвинителства, општинските јавни право-
бранителства, општинските судови за прекршоци и 
општинските затвори. 

Член 18 
Самоуправните општи акти ќ е се усогласат со 

одредбите од овој договор во рок од шест месеци 
од денот на потпишувањето на овој договор. 

Член 19 
Овој договор ќе се применува по потпишување-

то на учесниците на договарањето, а ќ е се објави 
во „Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија“. 
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Потписници: 

1. За Извршниот совет на Собранието 
на град Скопје, 
Велимир Вељановски, с. р. 

2. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Берово, 
Петар Пачемски, с. р. 

3. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Битола, 
Ѓорѓи Лумбуровски, с. р. 

4. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Македонски Брод, 
Спасе Дамчески, с. р. 

5. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Валандово, 
Митко Ташев, с. р. 

6. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Гевгелија, 
Дине Поп Кочев, с. .р 

7. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Виница, 
Горѓи Анакиев, с. р. 

8. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Гостивар, 
Драгутин Јованоски, с. р. 

9. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Дебар, 
Ештреф Буфи, с. р. 

10. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Делчево, 
Крум Стоиловски, с. р. 

11. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Ресен, 
Александар Гештаковски, с. р. 

12. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Демир Хисар, 
Ристо Таловски, с. р. 

13. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Кавадарци, 
Петре Трајков, с. р. 

14. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Кичево, 
Костадин Кизов, с. р. 

15. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Кочани, 
Живко Арсов, с. р. 

16. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Кратово, 
Блаже Анастасов, с. р. 

17. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Крива Паланка, 
Трајче Давидовски, с. р. 

18. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Крушево, 
м-р инж. Лазо Динески, с. р. 

19. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Куманово, 
Виолета Ѓорѓиевска, с. р. 

20. За ИзврипѓШот совет на Собранието 
на општината Неготино, 
Мишко Мишев, с. р. 

21. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Охрид, 
Никола Рилковски, с. р. 

22. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Прилеп, 
Борис Ристески, с. р. 

23. За Извршниот совет на Собранието 
на општината Пробиштип, 
Дојчин Наумов, с. р. 

24. 

25. 

26. 

17. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

За Извршниот совет на Собранието 
на општината Радовиш, 
Ленче Гавритова, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на општината Свети Николе, 
Петре Димев, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на општината Струга, 
Стефан Кукунешовски, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на општината Струмица, 
Алекса Стоилов, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на општината Тетово, 
Велко Пауновски, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на општината Титов Велес, 
Милан Николов, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на општината Штип, 
Душко Радев, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на општината Центар, 
Ленче Стрезова, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на општината Кисела Вода, 
Петар Наумовски, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на општината Карпош, 
Милорад Кратовалиев, с. р. 

За Извршниот совет на Собранието 
на општината Чаир, 
Видосав Доневски, с. р. 
За Извршниот совет на Собранието 
на општината Гази Баба, 
Стојан Стојановски, с. р. 

43. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, Собранието на град 
Скопје, собранијата на општините, Републичката кон-
ференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Македонија, Советот на Сојузот на Синди-
катите на Македонија, Заедницата на општините и 
градовите на Македонија, Здружената самоуправна 
интересна заедница на станувањето на град Скопје, 
и самоуправните интересни заедници на станувањето 
на општините, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВИТЕ НА ПРОГРАМ-
СКОТО УТВРДУВАЊЕ НА СТАНАРИНАТА И НЕЈ-
ЗИНОТО ДИФЕРЕНЦИРАНО СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ 

Член 1 
Во насловот на Општествениот договор за осно-

вите на програмското утврдување на станарината и 
нејзиното диференцирано субвенционирање („Служ-
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бен весник на СРМ“ број 26/80), по зборот „субвен-
ционирање“ се додаваат зборовите: „и мерилата на 
рационално користење на станбен простор“. 

Член 2 
Во член 1 став 1 точката се заменува со запир-

ка и се додаваат зборовите: „како и плаќање на 
зголемена станарина за дел од станот утврден над 
максимумот согласно мерилата за рационално корис-
тење на станот“. 

Член з 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Како основно мерило за рационално користење 

на стан, учесниците на Општествениот договор го 
утврдуваат станот, кој не изнесува повеќе од 20 т 2 

по член на семејно домаќинство. 
Како стан што одговара на потребите на едно-

члено домаќинство ќе се смета станот чија големина 
изнесува до 32 ,т 2 за двочлено до 50 ш2, за трочлено 
до 60 ш2, за четворочлено до 80 ги2 и за секој наре-
ден член на семејството по 20ш2. 

За дел од станот кој не се користи во согласност 
со мерилата за рационално користење на станот од-
носно за утврдување на вишок на станбен простор 
се плаќа зголемена станарина која не може да биде 
поголема од 2'% од ревалоризираната градежна вред-
ност на станот во претходната година. 

Првото зголемување на станарината ќе се утврди 
по донесувањето на општите акти за спроведува-
ње на овој општествен договор. 

Член 4 
Во членот 5 во ставот 1 и ставот 2 бројот „1985" 

се заменува со бројот „1987". 

Член 5 
Собранијата на општините со собранијата на са-

моуправните интересни заедници на станувањето, во 
рамките на своите права и должности, ќе преземат 
мерки во рок од три месеци од денот на потпишува-
њето на овој општествен договор да се донесат про-
грами за утврдување на станарината посебно по го-
дини, така што годишниот износ на станарината во 
1987 година да го достигне нивото од 2'% од рева-
лоризираната градежна вредност на станот во прет-
ходната година. 

Член 6 
Овој општествен договор влегува во сила откако 

ќе го потпишат овластените претставници на учес-
ниците, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија“. 

Ѕе 

Овластените потписници на учесниците на Оп-
штествениот договор на ден 10 март 1986 година, 
во Скопје го потпишаа овој општествен договор. 

П О Т П И С Н И Ц И : 

1. За Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, 
Љубомир Тасевски, с. р. 

2. За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Македонија, 
(потпис нечиток) 

3. За Републичката конференција на 
ССРНМ 
инж. Томислав Папеш, с. р. 

4. За Заедницата на општините и гра-
довите на Македонија, 
Костадин Стамболиев, с. р. 

5. За Собранието на општината Берово, 
Петар Пачемски, с. р. 

6. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Бе-
рово, 
Јован Чичаковени, с. р. 

7. За Собранието на општината Битола, 
Драги Налевски, с. р. 

8. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Би-
тола, 
Никола Десановски, с. р. 

9. За Собранието на општината Маке-
донски Брод, 
Боривоје Мицковски, с. р. 

1 о. За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Маке-
донски Брод, 
Драган Столески, с. р. 

И . За Собранието на општината Валан-
дово, 
Митко Ташев, с. р. 

12. За Самозшравната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Ва-
ландово. 
Владимир Павловски, с. р. 

13. За Собранието на општината Виница, 
Драги Серафимов, с. р. 

14. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Ви-
ница, 
Душко Ангелов, с. р. 

15. За Собранието на општината Гевге-
лија, 
Костадин Поп-Кочов, с. р. 

л 6. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Гев-
гелија, 
Тодор Југов, с. р. 

17. За Собранието на општината Гости-
вар, 
Неим Селмани, с. р. 

18. За Самоуправната “интересна заедни-
.ца на станувањето на општината Гос-
тивар, 
Деспот Алексовски, с. р. 

19. За Собранието на општината Дебар, 
Петко Јовчевски, с. р. 

20. За Самоуправната интересна заедница 
на станувањето на општината Дебар, 
Трпе Алексоски, с. р. 

21. За Собранието на општината Дел-
чево, 
Димитар Мавродиев, с. р. 

! “ I 
22. За Самоуправната интересна заедни-

ца на станувањето на општината Дел-
чево, 
Александар Коцев, с. р. 

23. За Собранието на општината Демир 
Хисар, 
Божин Талевски, с. р. 

24. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Де-
мир Хисар, 
Веле Велевски, с. р. 

25. За Собранието на општината Кава-
дарци, 
Галаб Галапчев, с. р. 
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26. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Ка-
вадарци, 
Илија Мукаетова с. р. 

27. За Собранието на општината Кичево 
Дане Сим јано ски, с. р. 

28. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Ки-
чево, 
Стаменко Алампиоски, с. р. 

29. За Собранието на општината Кочани, 
Ангел Атанасов, с. р. 

30. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Ко-
чани, 
Тодор Манев, с. р. 

31. За Собранието на општината Кратово, 
Павле Лазаревски, с. р. 

32. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Кра-
тово, 
Владо Захариевски, с. р. 

33. За Собранието на општината Крива. 
Паланка, 
Владимир Груевски, с. р. 

34. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Кри-
ва Паланка, 
Влајко Бојковски, с. р. 

35. За Собранието на општината Круше 
во, 
Тодор Степановски, с. р. 

36. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината 
Крушево, 
Горан Стојчевски, с. р. 

37. За Собранието на општината Него-
тино, 
Цветко Стојковски, с. р. 

38. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Не-
готино, 
Петар Паунов, с. р. 

39. За Собранието на општината Кума-
ново, 
Момчило Димковски, с. р. 

40. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Ку-
маново, 
Драги Јаневиќ, с. р. 

41. За Собранието на општината Охрид, 
Ристе Котели, с. р. 

42. За Самозшравната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Ох-
рид, 
Ристески Боро, с. р. 

43. За Собранието на општината При-
леп, 
д-р Трајче Лазарески, с. р. 

44. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината 
Прилеп, 
Трајче Чкатроски, с. р. 

45. За Собранието на општината Проби-
штип, 
Илија Николовски, с. р. 

46. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Про-
биштип, 
Крум Давчев, с. р. 

47. За Собранието на општината Радо-
виш, 
Ленче Гавритова, с. р. 

48. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Ра-
довиш, 
Данчо Димов, с. р. 

49. За Собранието на .општината Ресен, 
Васка Андреевска, с. р. 

50. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Ре-
сен, 
Тодор Јанчевски, с. р. 

51. За Собранието на град Скопје, 
(потпис нечиток) 

52. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на град Скопје, 
Борис П1умковски, с. р. 

53. За Собранието на општината Кар-
пош, 
Васил Василевски, с. р. 

54. За Собранието на општината Гази 
Баба, 
Мартин Рафајловски, с. р. 

55. За Собранието на општината Кисела 
Вода, 
Александар Десков, с. р. 

56. За Собранието на општината Чаир, 
Атанас Мурџев, с. р. 

57. За Собранието на општината Центар, 
Драшко Лафчиски, с. р. 

58. За Собранието на општината Струга, 
Перо Гоџо, с. р. 

59. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината 
Струга, 
Бранко Даскалоски, с. р. 

GO. За Собранието на општината Свети 
Николе, 
Јосиф Тосевски, с. р. 

61. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Све7 
ти Николе, 
Тоде Петровски, с. р. 

62. За Собранието на општината Стру-
мица, 
Димитар Гошев, с. р. 

63. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината 
Струмица, 
Никола Устапетров, с. р. 
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64. За Собранието на општината Тетово, 
Боривоје Богдановски, с. р. 

65. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Те-
тово, 
Тихомир Деловски, с. р. 

66. За Собранието на општината Титов 
Велес, 
Љубенчо Паунов, с. р. 

67. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината Ти-
тов Велес, 
Алексо Амбарков, с. р. 

68. За Собранието на општината Штип, 
Славчо Митевски, с. р. 

69. За Самоуправната интересна заедни-
ца на станувањето на општината 
Штип, 
Трајко Попов, с“, р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА 

44. 
Врз основа на член 28-а и 28-6 од Законот за 

електростопанство (,„Службен весник на СРМ“ број 
10/78, 42/82 и 29/83) и мерките и активностите за 
намалување на инфлацијата и остварување на консо-
лидација утврдени во Резолуцијата за политиката на 
остварувањето на Општествениот план на СР Маке-
донија за периодот од 1986—1990 во 1987 година, 
Собранието на СИЗ за енергетика на Македонија, на 
V-та седница одржана на 29 јануари 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување висината на придоне- . 

сот за електростопанство ССИЗЕМ бр. 215/IX/7 од 24. 
IX. 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/83, 
4/86), член 4 се менува и гласи: 

„Придонесот од доходот се пл^ќа по стапка 
од 1,4'%". 

Член 2 
Оваа одлука да се објави во „Службен весник 

на СРМ“. 
Член з 

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

ОСИЗЕМ бр. 25./V/2 
29 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

дипл. ел. инж. Влатко Гаврилов, с. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

45. 
Врз основа на член 58 од Законот за вработува-

ње и осигурување во случај на невработеност („Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 32 од Ста-
тутот на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, Со-
бранието на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, 
на седницата одржана на 15 јануари 1987 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ kA ВРАБОТУ-
ВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1987 

ГОДИНА 

Член 1 
Придонесот за вработување на подрачјето на 

град Скопје за 1987 година се утврдува на 0,35'%, ос-
вен за; 

— организациите на здружен труд од основното 
и средното насочено образование и од социјалната 
заштита во висина од 0,175'0/о; 

— организациите од високото образование, оп-
штествената заштита на децата, организациите што 
вршат дејности и заштита на културните блага и ор-
ганизациите од областа на сценско-музичките дејнос-
ти во висина од О,245'0/о; и 

— работниците вработени на привремена работа 
во странство 5%. 

Член 2 
Придонесот за вработување го уплатуваат работ-

ниците и работодавците — членови на СИЗ-от за 
вработување на град Скопје. 

Член 3 
Основица за пресметување и плаќање на придо-

несот за вработување е: 
— за работниците во основната организација и 

за работниците вработени ка ј работодавците, личниот 
доход од работниците во кој се содржани придоне-
сите и даноците што се плаќаат од личниот доход 
— бруто личен ДОХОД; и 

— за работодавецот — основицата според која 
плаќа данок од личен доход. 

За работодавецот кој данокот го плаќа во годи-
шен паушален износ, придонесот за вработување се 
утврдува на 15% од вкупниот износ на данокот. 

Работниците на привремена работа во странство, 
уплатуваат придонес за вработување, според основи-
цата што ја утврдува Републичката заедница за вра-
ботување. 

Член 4 
За начинот на пресметувањето и уплатувањето 

на придонесот за вработување, се применуваат соод-
ветните одредби од Законот за даноци на граѓаните. 

Облогот за наплатата на придонесот за вработу-
вање за работодавците го врши надлежниот орган 
за приходи на Собранието на општините. 

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

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

Член 6 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ“ и ,.Службен гласник на град Скопје“. 

Бр. 02-8763/8-1 
15 јануари 1987 година 

Скопје 

Претседател, 
Миле Димковски, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

46. 
Врз основа на член 34 од Законот за физичката 

култура и Самоуправната интересна заедница на фи-
зичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 38/84), 
член 37 од Статутот на СИЗ на физичката култура 
на град Скопје, член 5 од Самоуправната спогодба 
за меѓусебниге односи во планирањето, остварување-
то и развојот во областа на физичката култура што 
претставува посебен и заеднички интерес на општи-
ните и градот Скопје и Самоуправната спогодба за 
здружување на средства во Републичката СИЗ на 
физичката култура, Собранието на СИЗ на физич-
ката култура на град Скопје на седницата одржана 
на 28 јануари 1937 година, согласно Програмата за 
остварување и развој на дејностите во областа на 
физичката кз^лтура за 1987 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА 
ГРАД СКОПЈЕ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО 

РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА 
ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување средства во СИЗ на фи-
зичката култура на град Скопје за 1987 година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на физичката култура на 

град Скопје ќе се остваруваат од следните извори: 

— од доходот од стопанство ОД4'%; 
— од личен доход од работен однос 0,30'%; ' 
— од личен доход од земјоделска дејност 0,075'%; 
— од личен доход од самостојно вршење на сто-

панска и нестопанска дејност 0,50'0/о. 

Член 3 
Од утврдената стапка со член 2 алинеја 1 се из-

двојуваат како наменски средства во висина од 0,04'% 
за развој и унапредување на врвниот спорт. 

Наменските средства се издвојуваат на посебна 
иотсметка на СИЗ на физичката културна на град 
Скопје. 

Овие средства со посебна одлука ќе ги распре-
делува Извршниот одбор на Собранието на СИЗ на 
физичката култура на град Скопје. 

Член 4 
Од остварените приходи по извори утврдени во 

член 2, СИЗ на физичката култура на град Скопје 
во Републичката СИЗ на физичката култура ќ е здру-
жува: 

— од доходот од стопанството 16,14'0/о 
— од личен доход од работен однос 16,00%. 
Вкупниот износ што ќ е се здружува во Репуб-

личката СИЗ на физичката култура од претходниот 
став од овој член неможе да изнесува повеќе од 
85.019.070 динари. 

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

вувањето во ,„Службен весник на СРМ“ односно во 
„Службен гласник на град Скопје“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 03-43/1 
27 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Предраг Спасовски, с. р. 

ЗДРУЖЕНА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

47. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Центар, член 3 од 
Самоуправната спогодба за утврдување висината на 
средствата за финансирање на заедничките потреби 
преку самоуправните интересни заедници на град 
Скопје во 1987 година и согласно Програмата за ос-
тварување и развој на културните дејности на по-
драчјето на општината Центар, Собранието на Са-
моуправната интересна заедница на културата на оп-
штината Центар на V-та седница одржана на 20 
јануари 1987 година, на предлог на Извршниот од-
бор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОС-
ТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕН-

ТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на средства-

та од доходот и од личните доходи од работен од-
нос заради обезбедување приходи на Самоуправната 
интересна заедница на културата на општината Цен-
тар и за здружување на средства во Здружената 
СИЗ на културата на град Скопје за 1987 година. 

Член 2 
Приходи на СИЗ на културата на општината 

Центар ќе се остваруваат од следните извори: 
— од доходот на ОЗТ 1,00%; 
— од личен доход од работен однос 1,40%; 
— од личен доход од земјоделска дејност 0,35'%; 
— од личен доход од самостојно вршење сто-

панска и нестопанска дејност 2,50%. 
Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-

турата на општината Центар ќе ги оствари со при-
менување на придонесите од претходниот став ќ е 
изнесува 1.671.000.000 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општи-
ната Центар во Здружената СИЗ на културата на 
град Скопје ќе здружи: 

— 95,5'% од остварените приходи од доходот 
на ОЗТ, или 1.037.000.000 динари; 

— 95,44'% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос или 541.640.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје 
со применувањето на процентите и износите од 
претходниот став на овој член не може да изнесува 
повеќе од 1.578.640.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на на-
чин и според обрасците утврдени со Упатството за 
начинот и пресметување и плаќање на данокот на 
доход на ОЗТ. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 03-3/1 
20 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Мухамет Шерифи, с. р. 
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48. 
Врз основа на член 14 од. Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ 
на културата на општината Гази Баба, член 3 од 
Самоуправната спогодба за утврдување висината на 
средствата за финансирање на заедничките потреби 
преку самоуправните интересни заедници на град 
Скопје во 1987 година и согласно Програмата за ост-
варување и развој на културните дејности на подрач-
јето на општината Гази Баба, Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на културата на општи-
ната Гази Баба, на V-та седница одржана на 28 ја-
нуари 1987 година, на предлог на Извршниот одбор, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ 
БАБА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА 

КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување приходи на Самоуправ-
ната интересна заедница на културата на општината 
Гази Баба и за здружување на средства во Здруже-
ната СИЗ на културата на град Скопје за 1987 година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Гази Баба ќе се остваруваат од следните извори: 

— од доходот на ОЗТ 1,00%; 
— од личен доход од работен однос 1,40%; 
— од личен доход од земјоделска деј-

ност 0,35'%; 
— од личен доход од самостојно врше-

ње стопанска и нестопанска дејност 2,50%. 

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-
турата на општината Гази Баба ќе ги оствари со 
применување на придонесите од претходниот став ќе 
изнесува 748.720.000 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општи-
ната Гази Баба во Здружената СИЗ на културата на 
град Скопје ќе здружи: 

— 92,78% од остварените приходи од доходот на 
ОЗТ, 

— 93,62'% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос или 80.325.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат 
во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со 
применувањето на процентите и износите од претход-
ниот став на овој член не може да изнесува повеќе 
од 690.325.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на на-
чин и според обрасците утврдени со Упатството за 
начинот на пресметувањето и плаќањето на данокот 
на доход на ОЗТ. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, однос-
но „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 03-3/1 
28 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Јованчо Џарлиев, с. р. 

49. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен вес-
ник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ 
на културата на општината Кисела Вода, член 3 од 
Статутот на СИЗ на културата на општината Кисела 
Вода, член 3 од Самоуправната спогодба за утврду-
вање висината на средствата за финансирање на за-
едничките потреби преку самоуправните интересни 
заедници на град Скопје во 1987 година и согласно 
Програмата за остварување и развој на културните 
дејности на подрачјето на општината Кисела Вода, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница на 
културата на општината Кисела Вода, на У-та седни-
ца, одржана на 22 јануари 1987 година, на предлог 
на Извршниот одбор, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕ-
ЛА ВОДА И 'ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 

ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 
ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на средства^ 

та од доходот и од личните доходи од работен однос 
заради обезбедување приходи на Самоуправната ин-
тересна заедница на културата на општината Кисела 
Вода и за здружување на средствата во Здружената 
СИЗ на културата на град Скопје за 1987 година. 

Член 2 
Прих,одите на СИЗ на културата на општината 

Кисела Вода ќе се остваруваат од следните извори: 

— од доходот на ОЗТ ч 1,00%; 
— од личен доход од работен однос 1,40%; 
— од личен доход од земјоделска деј-

ност 0,35%; 
— од личен доход од самостојно врше-

ње стопанска и нестопанска дејност 2,50%. 

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-
турата на општината Кисела Вода ќ е ги оствари со 
применување на придонесите од претходниот став ќе 
изнесува 589.570.000 динари. 

Член 3 
Од остварените приходи по извори утврдени во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општи-
ната Кисела Вода во Здружената СИЗ на културата 
на град Скопје ќе здружи: 

— 92,88'% од остварените приходи од доходот на 
ОЗТ, или 493.000.000 динари; и, 

— 75,32% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос или 38.415.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здру-
жат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје 
со применувањето на процентите и износите од прет-
ходниот став на овој член не може да изнесува по-
веќе од 531.415.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на на-
чин и според обрасците утврдени со Упатството за 
начинот на пресметување ,и плаќање на данокот на 
доходот на ОЗТ. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 03-3/1 
22 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Томо Чадоски, с. р. 
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50. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Чаир, член 3 од 
Самоуправната спогодба за утврдување висината на 
средствата за финансирање на заедничките потреби 
преку самоуправните интересни заедници на град 
Скопје во Ј987 година и согласно Програмата за 
остварување и развој на културните дејности на под-
рачјето на Општината Чаир, Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на културата на општи-
ната Чаир, на својата У-та седница одржана на 28 
јануари 1987 година, на предлог на Извршниот одбор, 
донесе 

51. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на културата („Службен вес-
ник на СРМ“ број 5/74), член 132 од Статутот на 
СИЗ на културата на општината Карпош, член з од 
Самоуправната спогодба за утврдување висината на 
средствата за финансирање н заедничките потреби 
преку самоуправните интересни заедници на град 
Скопје во 1987 година и согласно Програмата за 
остварување и развој на културните дејности на под-
рачјето на општината Карпош, Собранието на Само-
управната интересна заедница на културата на оп-
штината Карпош, на V-та седница одржана на 21 ја-
нуари 1987 година, на предлог на Извршниот одбор, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР 
И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ЗСИЗ НА 

КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на сред-

ствата од доходот и од личните доходи од работен 
однос заради обезбедување приходи на Самоуправ-
ните интересни заедници на културата на општината 
Чаир и за здружување на средства во Здружената 
СИЗ на културата на град Скопје за 1987 година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на општина 

Чаир ќе се остваруваат од следните извори: 

— од доходот на ОЗТ 1,00%; 
— од личен доход од работен однос 1,40%; 
— од личен доход од земјоделска деј-

ност 0,35'%; 
— од личен доход од самостојно врше-

ње стопанска и нестопанска дејност 2,50%. 

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-
турата на општината Чаир 'ќе ги оствари со приме-
нување на придонесите од претходниот став ќе изне-
сува 155.911.000 динари. 

Член з 
Од остварените приходи по извори утврдени во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општи-
на Чаир во Здружената СИЗ на културата на град 
Скопје ќе здружи: 

— 65,65'% од остварените приходи од доходот на 
ОЗТ, или 73.000.000 динари, и 

— 64,53% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос, или 25.567.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат 
во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со 
применувањето на придонесите и износите од прет-
ходниот став на овој член не може да изнесува пове-
ќе од 98.567.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин 
и според обрасците утврдени со Упатството за начи-
нот на пресметување на плаќање на данокот на до-
ход на ОЗТ. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ 
односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 03-3/1 
28 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

(потпис нечиток) 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДОХОДОТ И 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТ-
НОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАР-
ПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ 
НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината на средства-

та од доходот и од личните доходи од работен однос 
заради обезбедување приходи на Самоуправната ин-
тересна заедница на културата на општината Карпош 
и за здружување на средства во Здружената СИЗ на 
културата на град Скопје за 1987 година. 

Член 2 
Приходите на СИЗ на културата на општината 

Карпош ќе се остваруваат од следните извори: 

— од доходот на ОЗТ 1,00%; 
— од личен доход од работен однос 1,40%; 
— од личен доход од земјоделска деј-

ност 0,35%; 
— од личен доход од самостојно врше-

ње стопанска и нестопанска дејност 2,50%. 

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на кул-
турата на општината Карпош ќ е ги оствари со при-
менување на придонесите од претходниот став ќе 
изнесува 538.580.000 динари. 

Член з 
Од остварените приходи по извори утврдени во 

член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општи-
ната Карпош во Здружената СИЗ на културата на 
град Скопје ќе здружи: 

— 92,83% од остварените приходи од доходот на 
ОЗТ, или 316.000.000 динари, и 

— 78,30% од остварените приходи од личен до-
ход од работен однос или 149.474.000 динари. 

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат 
во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со 
применувањето на процентите и износите од прет-
ходниот став на овој член не може да изнесува по-
веќе од 465.474.000 динари. 

Здружувањето на средствата ќе се врши на на-
чин и според обрасците утврдени со Упатството за 
начинот на пресметување и плаќање на данокот на 
доходот на ОЗТ. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, 
односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се 
применува од 1 јануари 1987 година. 

Бр. 03-3/1 
21 јануари 1987 година 

Скопје 
Претседател, 

Билјана Ангеловска, с. р. 



20 февруари 1987 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 4 - Стр. 75 

OiAacett д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 793 од 15. VII, 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1499-6-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на привремените мерки 
на Самоуправната интересна заедница на становање-
го на град Скопје. Ц. О., Основна заедница за дело-
вен простор, со целосна одговорност — Скопје, ул. 
„Пиринска“ бр. 138, со следните податоци: Се запи-
ша престанокот на привремената мерка на опште-
ствена заштита на самоуправните права и опште-
ствената сопственост на Основната заедница за дело-
вен простор, Ц. О. — Скопје, во составот на Самоуп-
равната интересна заедница на становањето на град 
Скопје, Ц. О. — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 791/86. “ (406) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1037 од 4. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1290-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Монтажно-инсталатер-
ската занаетчиска задруга „Монтер“, Р. О. — Скоп-
је, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ“ бр. 127, со следните пода-
тоци : 

Досегашниот в. д. директор Јевремовиќ Божидар 
се запишува во својство на директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1037/86. (415) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 969 од 24. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1844-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар пристапувањето кон здружување, за-
ради усогласување со членот 100 од Законот на За-
наетчиската производна задруга „Стаклопласт", Р. О. 
— СкопЈе, со следните податоци: пристапување кон 
здружување во Задругата на следните занаетчии-. 
Јаковлевски Драган од Скопје, ул. „Нобелова“ бр. 
19-6, Симеонов Кирил од Скопје, ул. „Киро Фетак“ 
бр. 100, Наумовски Зоран од Скопје, ул. „Д. Туцо-
ви)ќ" бр. 24, Ѓурчиновски Страшо од Тетово, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 96 и Александар Михајловски 
од Скопје, ул. „Финска“ бр. 20. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 969/86. (420) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 993 од 24. IX. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1588-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Републичката самоуправна интерес-
на заедница за заштита од градобијност Ц. О. — 
Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Јован Јованов, претседател, а се запишува 
новиот застапник Милан Тосев, претседател, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 993/86. (422) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1026 од 23. X. 1986 година, на регис-
тарска влош.ка бр. 1-1502-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Општинската самоуправна интересна 
заедница за социјалн заштита, Ц. О. — Гостивар, 
ул. ,„Мајор Чеде Филиповски“ бр. 19, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник Надица 
Велчкоска, претседател, без ограничување, а се за-
пишува новиот застапник Наум Наумовски, претседа-
тел без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1026/86. (440) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1021 од 28. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-791-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Основното училиште 0,25 Мај“, Ц. О. —-
с. Неготино, Гостиварско, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Милаим Зулфиќари, 
директор, а се запишува новиот застапник Енвер 
Билали, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1021/86. (441) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 102.1 од 22. X. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1712-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената — проширувањето на спо-
редната дејност на Земјоделската задруга ,„Земко", с. 
Ѓавато — Гевгелија, со следните податоци: Се за-
пишува проширувањето на споредната дејност со: 

070221 — трговија на големо со текстил и кон-
фекција, 

070223 — трговија на големо со метална и елек-
тротехничка стока, 

070224 — трговија на големо со градежен, сани-
тарен и инсталационен материјал, 

070225 — трговија на големо со хемиски произ-
води, бои и лакови, 

070226 — трговија на големо со хартија, канце-
лариски материјал и прибор, 

070260 — трговија на големо со индустриски от-
падоци, 

070112 — трговија на мало со зеленчук, овошје 
и преработки, 

070124 — трговија на мало со огрев и градежни 
материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1025/86. (442) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 1094 од 27. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-705-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на Работничкиот универзитет ,„Кирил и Ме-
тодиј“, Ц. О. — Гевгелија ул. „Панде Дуганов" бр. 
20 со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Димов Димче, директор а се запишува но-
виот застапник Петкова Лилјана, в. д. директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 1094/86. (443) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 565 од 23. X. 1986 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-13617-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Самоуправната интересна заедница за пен-
зиско и инвалидско осигурување на Македонија — 
Основна заедница — Демир Хисар, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник м-р Кирил 
Крстев, секретар, а се запишува новиот застапник 
Борис Граматковски, секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 565/86. (445) 
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Врз основа на член 79 од Законот за изградба 
на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ 
бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување на изградба на ин-
вестициони објекти („Службен весник на (СРМ“, бр. 
22/84), РО РЕК „Битола“ - Суводол - - Битола 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност и отстапување на ископ на инвес-
тициона раскривка за изградба на рудникот „Су-
водол“ I I фаза . 
I. Предмет на понудата е ископ, утовар, транс-

порт и одлагање со планирање на депонија, на трета 
категорија земја до 15 м длабочина. 

I. Вкупно количината на инвестициона раскривка 
изнесува 5.170.000 па3 цм. 

II. Услови: 
Пеколот ќе се отстапи на поволни и подобни по-

нудувачи. 
III . Место: 
Пеколот ќе се врши во рудникот „Суводол“, Су-

водол — Битола. 
IV. Цена: 
Понудата треба да содржи единечна цена по ш 3 

цм. за следниве транспортни растојанија: 
— на растојание до 500 м' 
— на растојание од 501 м' — 750 м' 
— на растојание од 751 м' — 1000 м' 
— на растојание од 1001 м' — 2000 м' 
— на растојание од 2001 м' — 2500 м' 
— на растојание од 2501 м' — 3000 м' 
— на растојание од 3001 м' — 3500 м' 
— на растојание од 3501 м' — 4000 м' 
— на растојание од 4001 м' — 4501 м' 
— на растојание од 4501 м' — 5000 м' 
— на растојание од 5001 м' — 5500 м' 
— на растојание од 5501 м' — 6000 м' 
V . Р О К О В И : 
Рокот на завршување на овој обем на работа е 

(шест) месеци, сметајќи од 1. IV. 1987 година, заклуч-
но со 30. IX. 1987 година. 

Рокот за поднесување на пријави за подобност и 
понуда е 15 дена од објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ“. 

Пријавата за подобност треба да содржи: 
— назив и точна адреса; 
— доказ за регистрација; 
— референтна листа за изведени слични објекти; 
— извод од завршна сметка за 1986 година; 
— расположливи сопствени капацитети на работ-

на снага и механизација, како и месечна динамика 
НА ИСКОП; 

— начин на пресметка на дополнителни и не-
предвидени работи,-

— начин на пресметка на измена на цена (клиз-
на скала со опис); 

— калкулација на чинење на ангажираната ме-
ханизација од час ефективна работа; 

— изјава дека ги прифаќа условите на инвести-
торот во техничката документација за ископ на ин-
вестиционата раскривка. 

Пријавата за подобност и понудата се поднесу-
ваат до инвеститорот за комисијата во одвоени и за-
печатени обвивки со назнака: „Пријава за подобност“ 
и ,„Понуда“ со назнака за инв. раскривка. Отворање-
то на пријавите и понудите ќе се изврши КОМИСИСКИ 
по петтиот ден од истекот на конкурсот, во просто-
риите на инвеститорот, за што понудувачите допол-
нително ќе бидат известени. 

Пеколот на инвестиционата раскривка ќе биде 
отстапен на поволни и подобни понудувачи. 

Одлука за подобност на понудувачите ќ е донесе 
Комисијата во рок од 15 дена од завршувањето на 
конкурсот, а во рок од 10 дена по извршената по-
добност ќе се изврши избор на најповолни пону-
дувачи. 

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